
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।

সবেথেক গুরু�পণূৰ্ 
শতৰ্  ও িনয়মাবলী



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।

ে�িডট কােডৰ্ র নাম বািষৰ্ক িফ (টাকা) নবীকরণ িফ (টাকা)

অরাম

এসিবআই কাডৰ্  এিলট

এসিবআই কাডৰ্  এিলট 
অ্যাডভাে�জ

9,999

4,999

4,999

2,999

9,999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 12 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

4,999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 10 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

4,999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 10 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

2,999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 3 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

এসিবআই কাডৰ্  �াইম



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।

ে�িডট কােডৰ্ র নাম বািষৰ্ক িফ (টাকা) নবীকরণ িফ (টাকা)

ড�রস এসিবআই কাডৰ্

েশৗযৰ্ িসেল� এসিবআই 
কাডৰ্

এসিবআই কাডৰ্  �াইম 
অ্যাডভাে�জ

2,999

1,499

1,499

250

2,999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 3 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

1,499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 2 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

1,499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1.5 
লাখ বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

250 (আেগর বছের বািষৰ্ক 50,000 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

েশৗযৰ্ এসিবআই কাডৰ্

এসিবআই কাডৰ্  পালস

ক্যাশব্যাক এসিবআই কাডৰ্

িসমি�ি�ক এসিবআই 
কাডৰ্  

1,499

499

999

499

1,499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 2 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 2 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

িসমি�ি�ক অ্যাডভাে�জ 
এসিবআই কাডৰ্



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

3

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।

ে�িডট কােডৰ্ র নাম বািষৰ্ক িফ (টাকা) নবীকরণ িফ (টাকা)

িসমি�েসভ অ্যাডভাে�জ 
এসিবআই কাডৰ্

এসিবআই কাডৰ্  উ�িত

িসমি�েসভ এসিবআই 
কাডৰ্

499

শনূ্য

499

শনূ্য

499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

499 (5ম বছর েথেক)

499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 30,000 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

কৃষক উ�িত এসিবআই 
কাডৰ্

আিদত্য িবড়লা এসিবআই 
কাডৰ্

আিদত্য িবড়লা এসিবআই 
কাডৰ্  িসেল�

এয়ার ইি�য়া এসিবআই 
�্যািটনাম কাডৰ্

499

1,499

1,499

4,999

499

1499

1499

4999এয়ার ইি�য়া এসিবআই 
িসগেনচার কাডৰ্

499
499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)
অ্যােপােলা এসিবআই কাডৰ্



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।

ে�িডট কােডৰ্ র নাম বািষৰ্ক িফ (টাকা) নবীকরণ িফ (টাকা)

িবিপিসএল এসিবআই কাডৰ্  
অকেটন

�াব িভ�ারা এসিবআই 
কাডৰ্  �াইম

িবিপিসএল এসিবআই 
কাডৰ্

499

2,999

1,499

1,499

2,999

1,499

499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 50000 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

1,499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 2 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

�াব িভ�ারা এসিবআই 
কাডৰ্

িদি� েমে�া এসিবআই 
কাডৰ্

এিতহাদ েগ� এসিবআই 
কাডৰ্

এিতহাদ েগ� এসিবআই 
ি�িময়ার কাডৰ্

499

4,999

1,499

499

1,499

4,999

ফ্যাবইি�য়া এসিবআই 
কাডৰ্

1,499
1,499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 2 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

ফ্যাবইি�য়া এসিবআই 
কাডৰ্  িসেল�



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।

ে�িডট কােডৰ্ র নাম বািষৰ্ক িফ (টাকা) নবীকরণ িফ (টাকা)

আইআরিসিটিস এসিবআই 
কাডৰ্  ি�িময়ার

লাইফ�াইল েহাম 
েস�ার এসিবআই কাডৰ্ , 
ম্যা� এসিবআই কাডৰ্ , 
�ার এসিবআই কাডৰ্

আইআরিসিটিস এসিবআই 
কাডৰ্

500 300

499

1,499

2,999

499

2,999

1,499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 2 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

1,499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 2 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

4,999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 10 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

লাইফ�াইল েহাম েস�ার 
এসিবআই কাডৰ্  �াইম, 
ম্যা� এসিবআই কাডৰ্  
�াইম, �ার এসিবআই 

কাডৰ্  �াইম

লাইফ�াইল েহাম েস�ার 
এসিবআই কাডৰ্  িসেল�, 
ম্যা� এসিবআই কাডৰ্  
িসেল�, �ার এসিবআই 

কাডৰ্  িসেল�

েনচাসৰ্ বাে�ট এসিবআই 
কাডৰ্

েনচাসৰ্ বাে�ট এসিবআই 
কাডৰ্  এিলট

4,999

1,499

1,499 1,499



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।

ে�িডট কােডৰ্ র নাম বািষৰ্ক িফ (টাকা) নবীকরণ িফ (টাকা)

েপিটএম এসিবআই কাডৰ্

েপিটএম এসিবআই কাডৰ্  
িসেল�

ওলা মািন এসিবআই 
কাডৰ্

শনূ্য

1,499 1,499

499 499

499
499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

টাটা কাডৰ্

টাটা কাডৰ্  িসেল�

টাটা ে�ামা কাডৰ্

টাটা ে�ামা কাডৰ্  
িসেল�

2,999 2,999

2,999

2,999

2,999

499

2,999টাটা �ার কাডৰ্  িসেল�

499টাটা �ার কাডৰ্



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

7

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।

ে�িডট কােডৰ্ র নাম বািষৰ্ক িফ (টাকা) নবীকরণ িফ (টাকা)

েস�াল ব্যা� অফ ইি�য়া 
এসিবআই কাডৰ্  �াইম

েস�াল ব্যা� অফ ইি�য়া 
এসিবআই কাডৰ্  এিলট

যা�া- এসিবআই কাডৰ্ 499

4,999

2,999

499

499
499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

4,999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 10 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

2999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 3 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

2999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 3 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

2999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 3 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

েস�াল ব্যা� অফ ইি�য়া 
িসমি�েসভ এসিবআই কাডৰ্

িসিট ইউিনয়ন ব্যা� 
এসিবআই কাডৰ্  �াইম

িসিট ইউিনয়ন ব্যা� 
িসমি�েসভ এসিবআই কাডৰ্

কণৰ্াটক ব্যা� এসিবআই 
কাডৰ্  �াইম

2,999

2,999

499

499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

499কণৰ্াটক ব্যা� িসমি�েসভ 
এসিবআই কাডৰ্



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।

ে�িডট কােডৰ্ র নাম বািষৰ্ক িফ (টাকা) নবীকরণ িফ (টাকা)

িপএসিব এসিবআই কাডৰ্  
এিলট

িপএসিব িসমি�েসভ 
এসিবআই কাডৰ্

িপএসিব এসিবআই কাডৰ্  
�াইম

2,999

499
499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

499
499 (আেগর বছের বািষৰ্ক 1 লাখ বা 
তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় েদওয়া 

হেয়েছ)

4,999
4999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 10 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

4,999
4,999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 10 লাখ 

বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 
েদওয়া হেয়েছ)

2999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 3 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

2,999 (আেগর বছের বািষৰ্ক 3 লাখ 
বা তার েবশী ব্যেয়র উপর ছাড় 

েদওয়া হেয়েছ)

ইউেকা ব্যা� িসমি�েসভ 
এসিবআই কাডৰ্

ইউেকা ব্যা� এসিবআই 
কাডৰ্  �াইম

ইউেকা ব্যা� এসিবআই 
কাডৰ্  এিলট

2,999



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050
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এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।
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2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।
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2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

সময়কাল

ব্যােল� 
�া�ফার

60 িদন

180 িদন

0%

�িত মােস 
1.7% 

(বািষৰ্ক 
20.40%)

সেুদর হার গুরু�পণূৰ্ পেয়�সমূহ

সম� পরবত� েকনাকাটায়, খুচেরা 
এবং/অথবা নগদ এবং অন্যান্য বেকয়া 
ব্যােল�, যােতই করা েহাক না েকন, 
অসুরি�ত কােডৰ্ র ে�ে� �েযাজ্য িফনা� 
চাজৰ্  �িত মােস 3.5% (বািষৰ্ক 42%), 
সুরি�ত কােডৰ্ র ে�ে� �েযাজ্য িফনা� চাজৰ্  
�িত মােস 2.75% (বািষৰ্ক 33%) এবং 
েশৗযৰ্ কােডৰ্ র ে�ে� �েযাজ্য িফনা� চাজৰ্  
�িত মােস 2.75% (বািষৰ্ক 33%) ধাযৰ্ 
করা হেব এবং �েযাজ্য িফনা� চােজৰ্ র ে�ে� 
এই ধরেনর সম� ধাযৰ্ �েয়র তািরখ েথেকই 
�েযাজ্য হেব এবং েসই অনযুায়ী যােদর কাডৰ্  
অ্যাকাউে� BT (ব্যােল� �া�ফার) এর 
পিরমাণ থাকেত পাের েসই সম� 
কাডৰ্ েহা�ারেক কভার করেব। এছাড়াও, 
এিট �� করা হেয়েছ েয, েয সম� 
কাডৰ্ েহা�ারেদর অ্যাকাউে� BT এর পিরমাণ 
থাকেত পাের, তােদর জন্য 50 িদন পযৰ্� 
েকানও খুচরা েকনাকাটায় বা অন্যথায় সুদ 
ম�ু সময়কাল ৈবধ নয়। 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।
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2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

সেুদর হার গুরু�পণূৰ্ পেয়�সমূহ

ইএমআই-এ 
ব্যােল� 
�া�ফার

3 
মাস

6 
মাস

�িত মােস 
1.27% 
(বািষৰ্ক 
15.24%)

�িত মােস 
0.75% 

(বািষৰ্ক 9%)

েয সম� এসিবআই ে�িডট কাডৰ্ েহা�াররা 
তােদর অ্যাকাউে� BT-এর ে�ে� ইএমআই 
েবেছ িনেয়েছন, তােদর ে�ে� 50 িদন 
পযৰ্�, েকানও খুচেরা েকনাকাটায় সুদ ম�ু 
সময়কাল ৈবধ থাকেব। ROI এর েবশী এবং 
উপের একিট এককালীন �ি�য়াকরণ িফ 
চাজৰ্  করা হেব।

সময়কাল
কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 
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থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 
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থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 
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j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।
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 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

SMA উপ-িবভাগ    ে�ণীিবভােগর িভিত্ত [মলূধন  
     বা সুদ েপেম� করা অথবা স�ূণৰ্ বা 
     স�ূণৰ্ বা আংিশকভােব বেকয়া থাকা  
     অন্যান্য পিরমাণ]

SMA – 0     েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') 
     েথেক 30 িদন পযৰ্�।

SMA – 1     েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30
     িদেনর েবশী এবং 60 িদন পযৰ্� 

SMA – 2     েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60
     িদেনর েবশী এবং 90 িদন পযৰ্�

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।
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 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

30

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 
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1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

32

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

েটিবল (এ): কৃষক উ�িত এসিবআই কাডৰ্

•    অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয িনে�া� িফ ও চাজৰ্  কৃষক উ�িত এসিবআই কােডৰ্  �েযাজ্য 
হেব না: ক্যাশ অ্যাডভা� িফ (েকােনা ক্যাশ িলিমট বরা� করা হেব না), েফাের� 
মাকৰ্  আপ (আ�জৰ্ ািতক ে�ে� ব্যবহার অনেুমািদত নয়), ক্যাশ েপেম� িফ, ফাইন্যা� 
চাজৰ্ , েলট েপেম� চাজৰ্ , েপেম� িডসঅনার িফ, কাডৰ্  িরে�সেম� িফ, েচক েপেম� 
িফ, েচক িপক আপ িফ, ে�টেম� পুনরু�ােরর িফ, ওভারিলিমট িফ, িরওয়াডৰ্  
িরিড�শান িফ। সারচাজৰ্  এবং অন্য শু� (�েযাজ্য কর সেমত) �েযাজ্য হেব।

•  এই কাডৰ্  কাডৰ্  েহা�ারেদর পুনরাবিৃত্তমলূক ে�িডট সুিবধা �দান কের না। কাডৰ্  
েহা�ারেক ে�টেমে� ি�� করা বািক েমাট অথৰ্রািশ �দান করেত হেব।

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

িবিভ� িফ  
    বািষৰ্ক িফ (এককালীন) 0 টাকা – 9,999 টাকা
    পূননৰ্বীকরণ িফ (বািষৰ্ক) 0 টাকা – 9,999 টাকা
    িফ-এর উপর অিতির�(বািষৰ্ক) েনই 

বিধৰ্ত ে�িডট 

সুদ ম�ু ে�িডট   িপিরওড 20 – 50 িদন (েকবল মা� খুচরা েকনাকাটা 
     এবং আেগর মােসর বেকয়া ব্যেল� পিরেশাধ করা হেয় 
     থাকেল শুধু েসই সকল ে�ে�ই �েযাজ্য)
ফাইনা� চাজৰ্      অসুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 3.50% (বািষৰ্ক 42%);  
      সুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%);   
      েশৗযৰ্ ও িডেফ� কােডৰ্ র জন্য 01 নেভ�র 2021 েথেক   
      মািসক 2.5% (বািষৰ্ক 30%) েথেক সংেশািধত হেয়   
      মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%) িহসােব কাযৰ্কর হেব 

সবৰ্িন� ফাইনা� চাজৰ্   25 টাকা

ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ   েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + 
ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং 
ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ 
(যিদ থােক)

অি�ম নগদ 

ক্যাশ অ্যাডভা� িলিমট   ে�িডট সীমার 80% পযৰ্� (সেবৰ্া� 12K/িদন েগা� এবং 
টাইটািনয়াম এবং �ািটনাম কাডৰ্  এবং িসগেনচার/ওয়া�ৰ্  
কাডৰ্  এর জন্য 15K/িদন)

ি� ে�িডট িপিরওড   েনই

ফাইনা� চাজৰ্        অসুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 3.50% (বািষৰ্ক 42%);  

      সুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%);   
      েশৗযৰ্ ও িডেফ� কােডৰ্ র জন্য 01 নেভ�র 2021 েথেক   
      মািসক 2.5% (বািষৰ্ক 30%) েথেক সংেশািধত হেয়   
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কাডৰ্  �িত�াপন   100 টাকা েথেক 250 টাকা (অরাম এর জন্য 1500 
টাকা)

জরুির িভিত্তেত কাডৰ্  �িত�াপন   �কৃত খরচ (িভসার জন্য $175 এবং মা�ারকােডৰ্ র 
(িবেদেশ থাকাকালীন)   জন্য $148)         

ৈবেদিশক ম�ূায় েলনেদন   িবিনময় হার (3.5%) সম� কােডৰ্ র জন্য (এিলট এবং 
অরাম বােদ) এবং 1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম 
কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য)। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর 
হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা 
েলনেদন িফ �েযাজ্য হেব না।

ডায়ানিমক এবং �্যািটক    মাকৰ্ আপ: 3.50% সম� কােডৰ্ র জন্য (এিলট এবং  
কােরি� কনভাসৰ্ান �ানেজকশন  অরাম বােদ) এবং 1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম 

কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য)। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর 
হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ডায়নািমক এবং 
�্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ   99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
      ভাউচারগুিলেত)
ভাড়া পিরেশাধ করার সে�    199 টাকা 
জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে�
�েসিসং িফ 

�ােয়ািরিট পাস লাউ� চাজৰ্       �ােয়ািরিট পাস ে�া�ােমর মাধ্যেম ভারেতর মেধ্য সম�   

      িবমানব�েরর লাউে� পিরদশৰ্েনর জন্য িভিজট �িত $27  

      + �েযাজ্য কর পযৰ্� হাের ব্যবহািরক িফ চাজৰ্  করা হেব৷

      �ােয়ািরিট পাস ে�া�ােমর মাধ্যেম ভারেতর বাইের সম�   

      িবমানব�েরর লাউে� পিরদশৰ্েনর জন্য, কমি�েম�াির   

      িভিজট েশষ হওয়ার পের, িভিজট �িত $27 + �েযাজ্য   

      কর পযৰ্� হাের ব্যবহািরক িফ চাজৰ্  করা হেব।

      মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%) িহসােব কাযৰ্কর হেব
     উি�িখত চাজৰ্ গুিল নগদ �ত্যাহােরর তািরখ েথেক �েযাজ্য 

হেব। 

সবৰ্িন� ফাইনা� চাজৰ্   25 টাকা

ক্যাশ অ্যাডভা� িফ 

এসিবআই এিটএম/অন্যান্য   েলনেদন করা অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5%  
েডােমি�ক এিটএম  (ন্ূযনতম 500 টাকা িহসােব)
আ�জৰ্ ািতক এিটএম  েলনেদন করা অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5%     

(ন্ূযনতম 500 টাকা িহসােব)

অন্যান্য চাজৰ্  ও িফ

নগদ েপেমে�র িফ  250 টাকা 
েপেম� িডসঅনার িফ              েপেমে�র অথৰ্-পিরমােণর 2% (ন্ূযনতম 
        500 টাকা িহসােব)
েচক েপেম� িফ  100 টাকা
েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ   0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা 

পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয়
     500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা 

পিরমােণর জন্য 400 টাকা
     1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা 

পিরমােণর জন্য 750 টাকা
     10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া 

থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
     25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া 

থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
     50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 

টাকা
সংেযািজত েলট েপেম� চাজৰ্   100 টাকা
ওভার িলিমট    ওভার িলিমট থাকা অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5% (ন্ূযনতম 

600 টাকা িহসােব)

সারচাজৰ্

ে�স িপিরয়ড      ে�িডট কােডৰ্ র অ্যাকাউে� পূবৰ্বত� িবিলং-এর চ�(গুিল) 
েথেক েপেম� ওভারিডউ না থাকেল, েপেম� করার েশষ 
তািরেখর পর 3 িদেনর ে�স িপিরয়ড েদওয়া হয়৷ ে�িডট 
কােডৰ্ র ে�টেমে� উি�িখত েপেমে�র েশষ তািরখ হল েসই 
তািরখ, েযিদন ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া পিরমান কােডৰ্ র 
অ্যাকাউে� জমা করেত হেব, যিদও েপেমে�র 
�ি�য়াকরেণর সমেয়র সাম�স্য করার জন্য 3 িদেনর 
অিতির� সময় েদওয়া হয়।

েরলওেয় িটিকট-েরলওেয়   30 টাকা + েলনেদন করা  
কাউ�ার     অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5 শতাংশ    

েরলওেয় িটিকট    েলনেদন করা অেথৰ্র উপর 1% + সকল �েযাজ্য কর সহ 
- www.irctc.co.in  
েপে�াল ও েপে�াল-পাে�      ব্যবসায়ীেক টািমৰ্নাল �দান করা অিধ�হণকারী ব্যাংক   
িবি�ত পণ্য/পিরেষবার জন্য   �ালািনর সারচাজৰ্  ধাযৰ্ কের। 
        চাজৰ্  ি�েপ থাকা েলনেদেনর মলূ্যর সে� ে�িডট কােডৰ্ র 

িববিৃতর পাথৰ্ক্য থাকেব কারণ েলনেদেনর মেূল্যর উপর 
অিধ�হণকারী ব্যাংক সারচাজৰ্  এবং িজএসিট আেরাপ কের।

     িনবৰ্ািচত কাডৰ্ গুিলর ে�ে� েযাগ্য েলনেদেনর উপর 1% 
�ালানী সারচাজৰ্  মওকুফ (GST ছাড়া) করা হেব।

     �ালানী সারচাজৰ্  মওকুেফর িনয়ম ও শতৰ্ াবলী �িত ে�ে� 
পিরবিতৰ্ ত হেত পাের। িব�ািরত জানার জন্য পেণ্যর িনয়ম 
ও শতৰ্ াবলী েদখুন।

কা�মস িডউিট েপেম�   �িতিট েলনেদেনর জন্য 2.25 শতাংশ 
     (সবৰ্ িন� 75 টাকা)

8. *িবিভ� �কার চােজৰ্ র িশিডউল:

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

িবিভ� িফ  
    বািষৰ্ক িফ (এককালীন) 0 টাকা – 9,999 টাকা
    পূননৰ্বীকরণ িফ (বািষৰ্ক) 0 টাকা – 9,999 টাকা
    িফ-এর উপর অিতির�(বািষৰ্ক) েনই 

বিধৰ্ত ে�িডট 

সুদ ম�ু ে�িডট   িপিরওড 20 – 50 িদন (েকবল মা� খুচরা েকনাকাটা 
     এবং আেগর মােসর বেকয়া ব্যেল� পিরেশাধ করা হেয় 
     থাকেল শুধু েসই সকল ে�ে�ই �েযাজ্য)
ফাইনা� চাজৰ্      অসুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 3.50% (বািষৰ্ক 42%);  
      সুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%);   
      েশৗযৰ্ ও িডেফ� কােডৰ্ র জন্য 01 নেভ�র 2021 েথেক   
      মািসক 2.5% (বািষৰ্ক 30%) েথেক সংেশািধত হেয়   
      মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%) িহসােব কাযৰ্কর হেব 

সবৰ্িন� ফাইনা� চাজৰ্   25 টাকা

ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ   েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + 
ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং 
ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ 
(যিদ থােক)

অি�ম নগদ 

ক্যাশ অ্যাডভা� িলিমট   ে�িডট সীমার 80% পযৰ্� (সেবৰ্া� 12K/িদন েগা� এবং 
টাইটািনয়াম এবং �ািটনাম কাডৰ্  এবং িসগেনচার/ওয়া�ৰ্  
কাডৰ্  এর জন্য 15K/িদন)

ি� ে�িডট িপিরওড   েনই

ফাইনা� চাজৰ্        অসুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 3.50% (বািষৰ্ক 42%);  

      সুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%);   
      েশৗযৰ্ ও িডেফ� কােডৰ্ র জন্য 01 নেভ�র 2021 েথেক   
      মািসক 2.5% (বািষৰ্ক 30%) েথেক সংেশািধত হেয়   
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কাডৰ্  �িত�াপন   100 টাকা েথেক 250 টাকা (অরাম এর জন্য 1500 
টাকা)

জরুির িভিত্তেত কাডৰ্  �িত�াপন   �কৃত খরচ (িভসার জন্য $175 এবং মা�ারকােডৰ্ র 
(িবেদেশ থাকাকালীন)   জন্য $148)         

ৈবেদিশক ম�ূায় েলনেদন   িবিনময় হার (3.5%) সম� কােডৰ্ র জন্য (এিলট এবং 
অরাম বােদ) এবং 1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম 
কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য)। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর 
হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা 
েলনেদন িফ �েযাজ্য হেব না।

ডায়ানিমক এবং �্যািটক    মাকৰ্ আপ: 3.50% সম� কােডৰ্ র জন্য (এিলট এবং  
কােরি� কনভাসৰ্ান �ানেজকশন  অরাম বােদ) এবং 1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম 

কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য)। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর 
হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ডায়নািমক এবং 
�্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ   99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
      ভাউচারগুিলেত)
ভাড়া পিরেশাধ করার সে�    199 টাকা 
জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে�
�েসিসং িফ 

�ােয়ািরিট পাস লাউ� চাজৰ্       �ােয়ািরিট পাস ে�া�ােমর মাধ্যেম ভারেতর মেধ্য সম�   

      িবমানব�েরর লাউে� পিরদশৰ্েনর জন্য িভিজট �িত $27  

      + �েযাজ্য কর পযৰ্� হাের ব্যবহািরক িফ চাজৰ্  করা হেব৷

      �ােয়ািরিট পাস ে�া�ােমর মাধ্যেম ভারেতর বাইের সম�   

      িবমানব�েরর লাউে� পিরদশৰ্েনর জন্য, কমি�েম�াির   

      িভিজট েশষ হওয়ার পের, িভিজট �িত $27 + �েযাজ্য   

      কর পযৰ্� হাের ব্যবহািরক িফ চাজৰ্  করা হেব।

      মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%) িহসােব কাযৰ্কর হেব
     উি�িখত চাজৰ্ গুিল নগদ �ত্যাহােরর তািরখ েথেক �েযাজ্য 

হেব। 

সবৰ্িন� ফাইনা� চাজৰ্   25 টাকা

ক্যাশ অ্যাডভা� িফ 

এসিবআই এিটএম/অন্যান্য   েলনেদন করা অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5%  
েডােমি�ক এিটএম  (ন্ূযনতম 500 টাকা িহসােব)
আ�জৰ্ ািতক এিটএম  েলনেদন করা অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5%     

(ন্ূযনতম 500 টাকা িহসােব)

অন্যান্য চাজৰ্  ও িফ

নগদ েপেমে�র িফ  250 টাকা 
েপেম� িডসঅনার িফ              েপেমে�র অথৰ্-পিরমােণর 2% (ন্ূযনতম 
        500 টাকা িহসােব)
েচক েপেম� িফ  100 টাকা
েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ   0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা 

পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয়
     500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা 

পিরমােণর জন্য 400 টাকা
     1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা 

পিরমােণর জন্য 750 টাকা
     10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া 

থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
     25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া 

থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
     50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 

টাকা
সংেযািজত েলট েপেম� চাজৰ্   100 টাকা
ওভার িলিমট    ওভার িলিমট থাকা অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5% (ন্ূযনতম 

600 টাকা িহসােব)

সারচাজৰ্

ে�স িপিরয়ড      ে�িডট কােডৰ্ র অ্যাকাউে� পূবৰ্বত� িবিলং-এর চ�(গুিল) 
েথেক েপেম� ওভারিডউ না থাকেল, েপেম� করার েশষ 
তািরেখর পর 3 িদেনর ে�স িপিরয়ড েদওয়া হয়৷ ে�িডট 
কােডৰ্ র ে�টেমে� উি�িখত েপেমে�র েশষ তািরখ হল েসই 
তািরখ, েযিদন ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া পিরমান কােডৰ্ র 
অ্যাকাউে� জমা করেত হেব, যিদও েপেমে�র 
�ি�য়াকরেণর সমেয়র সাম�স্য করার জন্য 3 িদেনর 
অিতির� সময় েদওয়া হয়।

েরলওেয় িটিকট-েরলওেয়   30 টাকা + েলনেদন করা  
কাউ�ার     অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5 শতাংশ    

েরলওেয় িটিকট    েলনেদন করা অেথৰ্র উপর 1% + সকল �েযাজ্য কর সহ 
- www.irctc.co.in  
েপে�াল ও েপে�াল-পাে�      ব্যবসায়ীেক টািমৰ্নাল �দান করা অিধ�হণকারী ব্যাংক   
িবি�ত পণ্য/পিরেষবার জন্য   �ালািনর সারচাজৰ্  ধাযৰ্ কের। 
        চাজৰ্  ি�েপ থাকা েলনেদেনর মলূ্যর সে� ে�িডট কােডৰ্ র 

িববিৃতর পাথৰ্ক্য থাকেব কারণ েলনেদেনর মেূল্যর উপর 
অিধ�হণকারী ব্যাংক সারচাজৰ্  এবং িজএসিট আেরাপ কের।

     িনবৰ্ািচত কাডৰ্ গুিলর ে�ে� েযাগ্য েলনেদেনর উপর 1% 
�ালানী সারচাজৰ্  মওকুফ (GST ছাড়া) করা হেব।

     �ালানী সারচাজৰ্  মওকুেফর িনয়ম ও শতৰ্ াবলী �িত ে�ে� 
পিরবিতৰ্ ত হেত পাের। িব�ািরত জানার জন্য পেণ্যর িনয়ম 
ও শতৰ্ াবলী েদখুন।

কা�মস িডউিট েপেম�   �িতিট েলনেদেনর জন্য 2.25 শতাংশ 
     (সবৰ্ িন� 75 টাকা)

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

িবিভ� িফ  
    বািষৰ্ক িফ (এককালীন) 0 টাকা – 9,999 টাকা
    পূননৰ্বীকরণ িফ (বািষৰ্ক) 0 টাকা – 9,999 টাকা
    িফ-এর উপর অিতির�(বািষৰ্ক) েনই 

বিধৰ্ত ে�িডট 

সুদ ম�ু ে�িডট   িপিরওড 20 – 50 িদন (েকবল মা� খুচরা েকনাকাটা 
     এবং আেগর মােসর বেকয়া ব্যেল� পিরেশাধ করা হেয় 
     থাকেল শুধু েসই সকল ে�ে�ই �েযাজ্য)
ফাইনা� চাজৰ্      অসুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 3.50% (বািষৰ্ক 42%);  
      সুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%);   
      েশৗযৰ্ ও িডেফ� কােডৰ্ র জন্য 01 নেভ�র 2021 েথেক   
      মািসক 2.5% (বািষৰ্ক 30%) েথেক সংেশািধত হেয়   
      মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%) িহসােব কাযৰ্কর হেব 

সবৰ্িন� ফাইনা� চাজৰ্   25 টাকা

ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ   েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + 
ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং 
ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ 
(যিদ থােক)

অি�ম নগদ 

ক্যাশ অ্যাডভা� িলিমট   ে�িডট সীমার 80% পযৰ্� (সেবৰ্া� 12K/িদন েগা� এবং 
টাইটািনয়াম এবং �ািটনাম কাডৰ্  এবং িসগেনচার/ওয়া�ৰ্  
কাডৰ্  এর জন্য 15K/িদন)

ি� ে�িডট িপিরওড   েনই

ফাইনা� চাজৰ্        অসুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 3.50% (বািষৰ্ক 42%);  

      সুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%);   
      েশৗযৰ্ ও িডেফ� কােডৰ্ র জন্য 01 নেভ�র 2021 েথেক   
      মািসক 2.5% (বািষৰ্ক 30%) েথেক সংেশািধত হেয়   
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কাডৰ্  �িত�াপন   100 টাকা েথেক 250 টাকা (অরাম এর জন্য 1500 
টাকা)

জরুির িভিত্তেত কাডৰ্  �িত�াপন   �কৃত খরচ (িভসার জন্য $175 এবং মা�ারকােডৰ্ র 
(িবেদেশ থাকাকালীন)   জন্য $148)         

ৈবেদিশক ম�ূায় েলনেদন   িবিনময় হার (3.5%) সম� কােডৰ্ র জন্য (এিলট এবং 
অরাম বােদ) এবং 1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম 
কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য)। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর 
হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা 
েলনেদন িফ �েযাজ্য হেব না।

ডায়ানিমক এবং �্যািটক    মাকৰ্ আপ: 3.50% সম� কােডৰ্ র জন্য (এিলট এবং  
কােরি� কনভাসৰ্ান �ানেজকশন  অরাম বােদ) এবং 1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম 

কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য)। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর 
হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ডায়নািমক এবং 
�্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ   99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
      ভাউচারগুিলেত)
ভাড়া পিরেশাধ করার সে�    199 টাকা 
জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে�
�েসিসং িফ 

�ােয়ািরিট পাস লাউ� চাজৰ্       �ােয়ািরিট পাস ে�া�ােমর মাধ্যেম ভারেতর মেধ্য সম�   

      িবমানব�েরর লাউে� পিরদশৰ্েনর জন্য িভিজট �িত $27  

      + �েযাজ্য কর পযৰ্� হাের ব্যবহািরক িফ চাজৰ্  করা হেব৷

      �ােয়ািরিট পাস ে�া�ােমর মাধ্যেম ভারেতর বাইের সম�   

      িবমানব�েরর লাউে� পিরদশৰ্েনর জন্য, কমি�েম�াির   

      িভিজট েশষ হওয়ার পের, িভিজট �িত $27 + �েযাজ্য   

      কর পযৰ্� হাের ব্যবহািরক িফ চাজৰ্  করা হেব।

      মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%) িহসােব কাযৰ্কর হেব
     উি�িখত চাজৰ্ গুিল নগদ �ত্যাহােরর তািরখ েথেক �েযাজ্য 

হেব। 

সবৰ্িন� ফাইনা� চাজৰ্   25 টাকা

ক্যাশ অ্যাডভা� িফ 

এসিবআই এিটএম/অন্যান্য   েলনেদন করা অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5%  
েডােমি�ক এিটএম  (ন্ূযনতম 500 টাকা িহসােব)
আ�জৰ্ ািতক এিটএম  েলনেদন করা অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5%     

(ন্ূযনতম 500 টাকা িহসােব)

অন্যান্য চাজৰ্  ও িফ

নগদ েপেমে�র িফ  250 টাকা 
েপেম� িডসঅনার িফ              েপেমে�র অথৰ্-পিরমােণর 2% (ন্ূযনতম 
        500 টাকা িহসােব)
েচক েপেম� িফ  100 টাকা
েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ   0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা 

পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয়
     500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা 

পিরমােণর জন্য 400 টাকা
     1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা 

পিরমােণর জন্য 750 টাকা
     10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া 

থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
     25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া 

থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
     50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 

টাকা
সংেযািজত েলট েপেম� চাজৰ্   100 টাকা
ওভার িলিমট    ওভার িলিমট থাকা অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5% (ন্ূযনতম 

600 টাকা িহসােব)

সারচাজৰ্

ে�স িপিরয়ড      ে�িডট কােডৰ্ র অ্যাকাউে� পূবৰ্বত� িবিলং-এর চ�(গুিল) 
েথেক েপেম� ওভারিডউ না থাকেল, েপেম� করার েশষ 
তািরেখর পর 3 িদেনর ে�স িপিরয়ড েদওয়া হয়৷ ে�িডট 
কােডৰ্ র ে�টেমে� উি�িখত েপেমে�র েশষ তািরখ হল েসই 
তািরখ, েযিদন ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া পিরমান কােডৰ্ র 
অ্যাকাউে� জমা করেত হেব, যিদও েপেমে�র 
�ি�য়াকরেণর সমেয়র সাম�স্য করার জন্য 3 িদেনর 
অিতির� সময় েদওয়া হয়।

েরলওেয় িটিকট-েরলওেয়   30 টাকা + েলনেদন করা  
কাউ�ার     অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5 শতাংশ    

েরলওেয় িটিকট    েলনেদন করা অেথৰ্র উপর 1% + সকল �েযাজ্য কর সহ 
- www.irctc.co.in  
েপে�াল ও েপে�াল-পাে�      ব্যবসায়ীেক টািমৰ্নাল �দান করা অিধ�হণকারী ব্যাংক   
িবি�ত পণ্য/পিরেষবার জন্য   �ালািনর সারচাজৰ্  ধাযৰ্ কের। 
        চাজৰ্  ি�েপ থাকা েলনেদেনর মলূ্যর সে� ে�িডট কােডৰ্ র 

িববিৃতর পাথৰ্ক্য থাকেব কারণ েলনেদেনর মেূল্যর উপর 
অিধ�হণকারী ব্যাংক সারচাজৰ্  এবং িজএসিট আেরাপ কের।

     িনবৰ্ািচত কাডৰ্ গুিলর ে�ে� েযাগ্য েলনেদেনর উপর 1% 
�ালানী সারচাজৰ্  মওকুফ (GST ছাড়া) করা হেব।

     �ালানী সারচাজৰ্  মওকুেফর িনয়ম ও শতৰ্ াবলী �িত ে�ে� 
পিরবিতৰ্ ত হেত পাের। িব�ািরত জানার জন্য পেণ্যর িনয়ম 
ও শতৰ্ াবলী েদখুন।

কা�মস িডউিট েপেম�   �িতিট েলনেদেনর জন্য 2.25 শতাংশ 
     (সবৰ্ িন� 75 টাকা)

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

িবিভ� িফ  
    বািষৰ্ক িফ (এককালীন) 0 টাকা – 9,999 টাকা
    পূননৰ্বীকরণ িফ (বািষৰ্ক) 0 টাকা – 9,999 টাকা
    িফ-এর উপর অিতির�(বািষৰ্ক) েনই 

বিধৰ্ত ে�িডট 

সুদ ম�ু ে�িডট   িপিরওড 20 – 50 িদন (েকবল মা� খুচরা েকনাকাটা 
     এবং আেগর মােসর বেকয়া ব্যেল� পিরেশাধ করা হেয় 
     থাকেল শুধু েসই সকল ে�ে�ই �েযাজ্য)
ফাইনা� চাজৰ্      অসুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 3.50% (বািষৰ্ক 42%);  
      সুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%);   
      েশৗযৰ্ ও িডেফ� কােডৰ্ র জন্য 01 নেভ�র 2021 েথেক   
      মািসক 2.5% (বািষৰ্ক 30%) েথেক সংেশািধত হেয়   
      মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%) িহসােব কাযৰ্কর হেব 

সবৰ্িন� ফাইনা� চাজৰ্   25 টাকা

ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ   েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + 
ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং 
ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ 
(যিদ থােক)

অি�ম নগদ 

ক্যাশ অ্যাডভা� িলিমট   ে�িডট সীমার 80% পযৰ্� (সেবৰ্া� 12K/িদন েগা� এবং 
টাইটািনয়াম এবং �ািটনাম কাডৰ্  এবং িসগেনচার/ওয়া�ৰ্  
কাডৰ্  এর জন্য 15K/িদন)

ি� ে�িডট িপিরওড   েনই

ফাইনা� চাজৰ্        অসুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 3.50% (বািষৰ্ক 42%);  

      সুরি�ত কােডৰ্ র জন্য মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%);   
      েশৗযৰ্ ও িডেফ� কােডৰ্ র জন্য 01 নেভ�র 2021 েথেক   
      মািসক 2.5% (বািষৰ্ক 30%) েথেক সংেশািধত হেয়   
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কাডৰ্  �িত�াপন   100 টাকা েথেক 250 টাকা (অরাম এর জন্য 1500 
টাকা)

জরুির িভিত্তেত কাডৰ্  �িত�াপন   �কৃত খরচ (িভসার জন্য $175 এবং মা�ারকােডৰ্ র 
(িবেদেশ থাকাকালীন)   জন্য $148)         

ৈবেদিশক ম�ূায় েলনেদন   িবিনময় হার (3.5%) সম� কােডৰ্ র জন্য (এিলট এবং 
অরাম বােদ) এবং 1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম 
কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য)। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর 
হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা 
েলনেদন িফ �েযাজ্য হেব না।

ডায়ানিমক এবং �্যািটক    মাকৰ্ আপ: 3.50% সম� কােডৰ্ র জন্য (এিলট এবং  
কােরি� কনভাসৰ্ান �ানেজকশন  অরাম বােদ) এবং 1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম 

কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য)। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর 
হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ডায়নািমক এবং 
�্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ   99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
      ভাউচারগুিলেত)
ভাড়া পিরেশাধ করার সে�    199 টাকা 
জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে�
�েসিসং িফ 

�ােয়ািরিট পাস লাউ� চাজৰ্       �ােয়ািরিট পাস ে�া�ােমর মাধ্যেম ভারেতর মেধ্য সম�   

      িবমানব�েরর লাউে� পিরদশৰ্েনর জন্য িভিজট �িত $27  

      + �েযাজ্য কর পযৰ্� হাের ব্যবহািরক িফ চাজৰ্  করা হেব৷

      �ােয়ািরিট পাস ে�া�ােমর মাধ্যেম ভারেতর বাইের সম�   

      িবমানব�েরর লাউে� পিরদশৰ্েনর জন্য, কমি�েম�াির   

      িভিজট েশষ হওয়ার পের, িভিজট �িত $27 + �েযাজ্য   

      কর পযৰ্� হাের ব্যবহািরক িফ চাজৰ্  করা হেব।

      মািসক 2.75% (বািষৰ্ক 33%) িহসােব কাযৰ্কর হেব
     উি�িখত চাজৰ্ গুিল নগদ �ত্যাহােরর তািরখ েথেক �েযাজ্য 

হেব। 

সবৰ্িন� ফাইনা� চাজৰ্   25 টাকা

ক্যাশ অ্যাডভা� িফ 

এসিবআই এিটএম/অন্যান্য   েলনেদন করা অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5%  
েডােমি�ক এিটএম  (ন্ূযনতম 500 টাকা িহসােব)
আ�জৰ্ ািতক এিটএম  েলনেদন করা অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5%     

(ন্ূযনতম 500 টাকা িহসােব)

অন্যান্য চাজৰ্  ও িফ

নগদ েপেমে�র িফ  250 টাকা 
েপেম� িডসঅনার িফ              েপেমে�র অথৰ্-পিরমােণর 2% (ন্ূযনতম 
        500 টাকা িহসােব)
েচক েপেম� িফ  100 টাকা
েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ   0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা 

পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয়
     500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা 

পিরমােণর জন্য 400 টাকা
     1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা 

পিরমােণর জন্য 750 টাকা
     10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া 

থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
     25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া 

থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
     50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 

টাকা
সংেযািজত েলট েপেম� চাজৰ্   100 টাকা
ওভার িলিমট    ওভার িলিমট থাকা অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5% (ন্ূযনতম 

600 টাকা িহসােব)

সারচাজৰ্

ে�স িপিরয়ড      ে�িডট কােডৰ্ র অ্যাকাউে� পূবৰ্বত� িবিলং-এর চ�(গুিল) 
েথেক েপেম� ওভারিডউ না থাকেল, েপেম� করার েশষ 
তািরেখর পর 3 িদেনর ে�স িপিরয়ড েদওয়া হয়৷ ে�িডট 
কােডৰ্ র ে�টেমে� উি�িখত েপেমে�র েশষ তািরখ হল েসই 
তািরখ, েযিদন ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া পিরমান কােডৰ্ র 
অ্যাকাউে� জমা করেত হেব, যিদও েপেমে�র 
�ি�য়াকরেণর সমেয়র সাম�স্য করার জন্য 3 িদেনর 
অিতির� সময় েদওয়া হয়।

েরলওেয় িটিকট-েরলওেয়   30 টাকা + েলনেদন করা  
কাউ�ার     অথৰ্-পিরমােণর উপর 2.5 শতাংশ    

েরলওেয় িটিকট    েলনেদন করা অেথৰ্র উপর 1% + সকল �েযাজ্য কর সহ 
- www.irctc.co.in  
েপে�াল ও েপে�াল-পাে�      ব্যবসায়ীেক টািমৰ্নাল �দান করা অিধ�হণকারী ব্যাংক   
িবি�ত পণ্য/পিরেষবার জন্য   �ালািনর সারচাজৰ্  ধাযৰ্ কের। 
        চাজৰ্  ি�েপ থাকা েলনেদেনর মলূ্যর সে� ে�িডট কােডৰ্ র 

িববিৃতর পাথৰ্ক্য থাকেব কারণ েলনেদেনর মেূল্যর উপর 
অিধ�হণকারী ব্যাংক সারচাজৰ্  এবং িজএসিট আেরাপ কের।

     িনবৰ্ািচত কাডৰ্ গুিলর ে�ে� েযাগ্য েলনেদেনর উপর 1% 
�ালানী সারচাজৰ্  মওকুফ (GST ছাড়া) করা হেব।

     �ালানী সারচাজৰ্  মওকুেফর িনয়ম ও শতৰ্ াবলী �িত ে�ে� 
পিরবিতৰ্ ত হেত পাের। িব�ািরত জানার জন্য পেণ্যর িনয়ম 
ও শতৰ্ াবলী েদখুন।

কা�মস িডউিট েপেম�   �িতিট েলনেদেনর জন্য 2.25 শতাংশ 
     (সবৰ্ িন� 75 টাকা)

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

উপের উি�িখত িবিভ� িফ, সুদ ও চােজৰ্ র উপের সম� ধরেনর কর �েযাজ্য হেব।

“�েযাজ্য কর” এর (1লা জলুাই 2017 তািরেখ বা পের �কািশত িববৃিতগুিলর জন্য)অথৰ্:

•  “হিরয়ানা” িহসােব এসিবআই কােডৰ্ র েরকেডৰ্  বসবাসকারী কাডৰ্  েহা�ােরর জন্য – েক�ীয় 
কর @9% এবং রাজ্য কর @9% �েযাজ্য

•  িববিৃতর তািরেখর িভিত্তেত এসিবআই কােডৰ্ র েরকেডৰ্  বসবাসকারী কাডৰ্  েহা�ােরর জন্য 
“হিরয়ানা” ছাড়া – ইি�ে�েটড ট্যা� @18% �েযাজ্য 

েকােনা কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে�র জন্য করা সম� েপেম� ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ {েমাট GST 
+ EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় 
এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক)} + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক), সুেদর চাজৰ্ , 
ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র �মানসুাের িন�িত্ত করা 
হেব।
   
*কৃষক উ�িত এসিবআই কাডৰ্  �াহক, অন�ুহ কের েটিবল (এ) েদখুন  চােজৰ্ র সময়সূিচ অনযুায়ী 
উপের েদওয়া েপেম� অন�ুম অনযুায়ী আপনার কােডৰ্  িফ �েযাজ্য নয়।

**ভাড়া পিরেশােধর জন্য সম� েলনেদেনর ে�ে� েয েকানও ব্যবসায়ীর উপর 99 টাকা �েসিসং 
িফ আেরাপ করা হেব।

আরিবআই-এর েকওয়াইিস িনেদৰ্ িশকা অনযুায়ী এবং �াহক স�িকৰ্ ত অনসু�ান �ি�য়ার অধীেন 
সংগৃহীত ডকুেম�, েডটা বা তথ্য আপ-টু-েডট রাখা হেয়েছ তা িনি�ত করার জন্য, এসিবআই 
কােডৰ্ র প� েথেক িব�ািপত অনযুায়ী কাডৰ্  ব্যবহারকারীেক িনিদৰ্� সমেয়র ব্যবধােন েকওয়াইিস 
স�িকৰ্ ত েরকডৰ্ গুিল পযৰ্ায়�েম আপেডট করেত হেব। েকা�ািনর অভ্য�রীণ নীিত অনযুায়ী, 
পযৰ্ায়�িমক আপেডট �ি�য়া চলাকালীন েকওয়াইিস ডকুেম�গুিল �দান করার ে�ে� ব্যথৰ্তার 
ফেল ে�িডট কােডৰ্ র অ্যাকাউ�িট অ�ায়ীভােব �িগত/�ক করা হেত পাের। কাডৰ্ িটর (গুিলর) 
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ে�ে� অ�ায়ীভােব �িগত করাকালীন িনি�য় সমেয়র জন্য বািষৰ্ক িফ চাজৰ্  করা হেব না। 
পযৰ্ায়�িমক আপেডট স�িকৰ্ ত �ি�য়া েশষ হওয়ার পের কােডৰ্ র অ্যাকাউ�িট সি�য় হেল বািষৰ্ক 
িফ ধাযৰ্ করা হেব।

আপনার কােডৰ্ র �মাগত ব্যবহার এই সংেশাধনগুেলার �ীকৃিত িহেসেব গণ্য করা হেব।

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইন
39 02 02 02 (েলাকাল এসিটিড েকাড লাগান)
1860 180 1290/1860 500 1290

21 এি�ল 2023 অনযুায়ী এই েযাগােযােগর মেধ্য েদওয়া সম� তথ্য সিঠক এবং 
এসিবআইিসিপএসএল এর িবেবচনার িভিত্তেত পিরবতৰ্ ন সােপ�। এসিবআই কােডৰ্ র অিত গুরু�পূণৰ্ 
শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এ পাওয়া যােব।

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 

উপের উি�িখত িবিভ� িফ, সুদ ও চােজৰ্ র উপের সম� ধরেনর কর �েযাজ্য হেব।

“�েযাজ্য কর” এর (1লা জলুাই 2017 তািরেখ বা পের �কািশত িববৃিতগুিলর জন্য)অথৰ্:

•  “হিরয়ানা” িহসােব এসিবআই কােডৰ্ র েরকেডৰ্  বসবাসকারী কাডৰ্  েহা�ােরর জন্য – েক�ীয় 
কর @9% এবং রাজ্য কর @9% �েযাজ্য

•  িববিৃতর তািরেখর িভিত্তেত এসিবআই কােডৰ্ র েরকেডৰ্  বসবাসকারী কাডৰ্  েহা�ােরর জন্য 
“হিরয়ানা” ছাড়া – ইি�ে�েটড ট্যা� @18% �েযাজ্য 

েকােনা কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে�র জন্য করা সম� েপেম� ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ {েমাট GST 
+ EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় 
এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক)} + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক), সুেদর চাজৰ্ , 
ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র �মানসুাের িন�িত্ত করা 
হেব।
   
*কৃষক উ�িত এসিবআই কাডৰ্  �াহক, অন�ুহ কের েটিবল (এ) েদখুন  চােজৰ্ র সময়সূিচ অনযুায়ী 
উপের েদওয়া েপেম� অন�ুম অনযুায়ী আপনার কােডৰ্  িফ �েযাজ্য নয়।

**ভাড়া পিরেশােধর জন্য সম� েলনেদেনর ে�ে� েয েকানও ব্যবসায়ীর উপর 99 টাকা �েসিসং 
িফ আেরাপ করা হেব।

আরিবআই-এর েকওয়াইিস িনেদৰ্ িশকা অনযুায়ী এবং �াহক স�িকৰ্ ত অনসু�ান �ি�য়ার অধীেন 
সংগৃহীত ডকুেম�, েডটা বা তথ্য আপ-টু-েডট রাখা হেয়েছ তা িনি�ত করার জন্য, এসিবআই 
কােডৰ্ র প� েথেক িব�ািপত অনযুায়ী কাডৰ্  ব্যবহারকারীেক িনিদৰ্� সমেয়র ব্যবধােন েকওয়াইিস 
স�িকৰ্ ত েরকডৰ্ গুিল পযৰ্ায়�েম আপেডট করেত হেব। েকা�ািনর অভ্য�রীণ নীিত অনযুায়ী, 
পযৰ্ায়�িমক আপেডট �ি�য়া চলাকালীন েকওয়াইিস ডকুেম�গুিল �দান করার ে�ে� ব্যথৰ্তার 
ফেল ে�িডট কােডৰ্ র অ্যাকাউ�িট অ�ায়ীভােব �িগত/�ক করা হেত পাের। কাডৰ্ িটর (গুিলর) 

এসিবআই কাডৰ্ স এবং েপেম� সািভৰ্ েসস িলিমেটড
িপ.ও. ব্যাগ নং 28, িনউ িদ�ী – 110001
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ে�ে� অ�ায়ীভােব �িগত করাকালীন িনি�য় সমেয়র জন্য বািষৰ্ক িফ চাজৰ্  করা হেব না। 
পযৰ্ায়�িমক আপেডট স�িকৰ্ ত �ি�য়া েশষ হওয়ার পের কােডৰ্ র অ্যাকাউ�িট সি�য় হেল বািষৰ্ক 
িফ ধাযৰ্ করা হেব।

আপনার কােডৰ্ র �মাগত ব্যবহার এই সংেশাধনগুেলার �ীকৃিত িহেসেব গণ্য করা হেব।

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইন
39 02 02 02 (েলাকাল এসিটিড েকাড লাগান)
1860 180 1290/1860 500 1290

21 এি�ল 2023 অনযুায়ী এই েযাগােযােগর মেধ্য েদওয়া সম� তথ্য সিঠক এবং 
এসিবআইিসিপএসএল এর িবেবচনার িভিত্তেত পিরবতৰ্ ন সােপ�। এসিবআই কােডৰ্ র অিত গুরু�পূণৰ্ 
শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এ পাওয়া যােব।

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।



 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (20েশ িডেস�র েথেক 22েশ জানয়ুারী) এই 33 িদেনর জন্য:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = 22.78 টাকা
 600 টাকা ব্যােলে�র উপর (22েশ জানয়ুারী েথেক 2রা েফ�য়ারী) এই 12 িদেনর জন্য:
 (3.35*12)*(12/365)*600/100 = 8.28 টাকা
 েমাট সুদ = 52.93 টাকা
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1)  শুরুেত ব্যােল� 652.93 টাকা – 3রা েফ�য়ারী 2019
2)  খুচরা �য় – 1000 টাকা – 5 েফ�য়ারী 2019
3)  অনলাইেন �য় – 3000 টাকা – 15 েফ�য়ারী 2019
 ধের িনি� 2রা েফ�য়ারী 2019 ে�টেম� েথেক পূেবৰ্র ব্যােল� 652.93 টাকা 

ক্যািরফরওয়াডৰ্  করা হেয়েছ, যা কাডৰ্ ধারকেক 22 েফ�য়ারী 2019 এর মেধ্য, অথৰ্াৎ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য, পুেরা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর 
মেধ্য েযেকােনা পিরমােনর জন্য বেকয়া অথৰ্ �দান করেত হেব।

 ধের েনওয়া যাক কাডৰ্  েহা�ার িনধৰ্ািরত তািরখ অথৰ্াৎ 15ই েফ�য়ারী তািরেখর মেধ্য 
স�ূণৰ্ েপেম� কের েদয়, কাযৰ্কর হার 3.50% ধের িনেয় আিথৰ্ক মেূল্যর গণনা িন�ভােব 
করা হয়: 

 ব্যােল� 652.93 টাকা (3রা েফ�য়ারী েথেক 15 েফ�য়ারী)েমাট 12 িদেনর 
 জন্য (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = 9.02 টাকা
 েমাট সুদ = 9.02 টাকা 
 িন�� হয়িন এমন �য়-মেূল্যর েযাগ, সুেদর চাজৰ্ , িফ ও চাজৰ্ , যিদ িকছু থােক, এবং সম� 

�েযাজ্য কর �িতফিলত হেব পূণৰ্ েদনা িহসােব 2রা মােচৰ্ র ে�টেম�-এ। 
G. েলট েপেমে�র চাজৰ্ সমহূ

• 0-500 টাকা পযৰ্� েপেমে�র তািরেখ বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য েকােনা চাজৰ্  নয় 
500 টাকার েবশী এবং 1,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 400 টাকা 

• 1,000 টাকার েবশী এবং 10,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 750 টাকা
• 10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 950 টাকা
• 25,000 টাকার েবশী এবং 50,000 টাকা পযৰ্� বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,100 টাকা
• 50,000 টাকার েবশী বেকয়া থাকা পিরমােণর জন্য 1,300 টাকা

ওই চাজৰ্ গুিলর দায়ব�তা স�ূণৰ্ভােব কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউে� �িতফিলত হেব।
h)  �াহক অিভেযােগর �িতিবধান: �িতিট অিভেযাগ পাঠােত হেব েনাডাল অিফসার, িপ.ও. 

ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 িঠকানায় অথবা Nodalofficer@sbicard.com 
এই ইেমইল িঠকানায় েমইল পাঠােত হেব।

i)  েযাগােযাগ সং�া� িব�ািরত িববরণী:
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 02 02
 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই 

ন�েরর সে� যু� করেবন): 
 অথবা 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 এসিব আই েরলওেয় ে�িডট কােডৰ্ র জন্য: ভারেতর েয েকােনা জায়গা েথেক এসিবআই 

েরলওেয় ে�িডট কাডৰ্ -এর েহ�লাইেন েযাগােযাগ করুন 
 সম� েকা�ািনর েফান েথেক: 39 02 12 12 (আপিন েমাবাইল েফান েথেক েফান করেল 

েস ে�ে� �থেম শহেরর এসিটিড ন�রিট এই ন�েরর সে� যু� করেবন) BSNL/MTNL 
এর েফান েথেক: 1800 180 1295/1860 500 1295 

 েযাগােযাগ: আপিন ম্যােনজার- কাে�ামার সারিভেসজ, এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সারিভেসজ �াইেভট িলিমেটড, িডএলএফ ইনিফিনিট টাওয়ারস, টাওয়ার িস, 12তম তল, 
�ক 2 িবি�ং 3 িডএলএফ সাইবার িসিট, গুরু�াম – 122002 (হিরয়ানা) ভারত এই 
িঠকানায় িচিঠ পাঠােত পােরন বা িপ.ও. ব্যাগ 28 – িজিপও, িনউ িদ�ী – 110001 এই 
িঠকানােতও িচিঠ পাঠােত পােরন অথবা www.sbicard.com। 

 customercare@sbicard.com-এ ইেমইেলর মাধ্যেম
 কাডৰ্ েহা�ার ভুল িবি� এবং হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল 

আইিড, salesgrievance@sbicard.com এ িলখেত পােরন
 কাডৰ্ ধারক েকান রকেমর িববাদ/অনিধকৃত েলনেদেনর িরেপাটৰ্  আমােদর েমাবাইল 

অ্যাপ/ওেয়বসাইেটর মাধ্যেম �দান করেত পারেবন। এছাড়া, কাডৰ্ ধারক িববাদ/অনিধকৃত 
েলনেদন িরেপাটৰ্  করার জন্য সমিপৰ্ত ইেমল আইিড chargeback@sbicard.com এ 
আমােদর িলখেত পােরন।

 কাডৰ্ েহা�ার ভুল-িব�য়/হয়রািন সং�া� অিভেযােগর জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত েহ�লাইেন 
আমােদর কল করেত পােরন: 080-39356050

এসিবআই কাডৰ্ - সবেথেক গুরু�পণূৰ্ শতৰ্  ও িনয়মাবলী

1. *িফ ও চাজৰ্  

A. বািষৰ্ক িফ ও পনুনৰ্বীকরণ িফ
 এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  (এসিবআই কাডৰ্ ) বািষৰ্ক িফ ও পুননৰ্বীকরণ িফ �েযাজ্য হয়। 

বািষৰ্ক িফ হল �েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকার পিরসেরর মেধ্য েথেক েনওয়া 
এককালীন চাজৰ্ , এবং পুননৰ্বীকরণ চাজৰ্  �িত বছর েনওয়া হেয় থােক এবং এর পিরসর হল 
�েযাজ্য কর সহ 0 েথেক 9999 টাকা। এই িফ িবিভ� কাডৰ্  েহা�ােরর ে�ে� িবিভ� হয়, 
এবং িবিভ� কােডৰ্ র ে�ে� িভ� িভ� হয়। ে�িডট কােডৰ্ র এই িফ �েয়াগ করার সময় কাডৰ্  
েহা�ারেক জানােনা হয়। িবিভ� ধরেনর এই িফ কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক সরাসির 
েকেট েনওয়া হয় এবং েয মােস টাকা কাটা হয়, েস মােসর ে�টেমে�ও তার উে�খ করা 
থােক। �াথিমক কাডৰ্  েহা�ারেক অিতির� কাডৰ্  ইসু্য করার ে�ে�ও �িতবার আলাদা কের 
চাজৰ্  েনওয়া হেয় থােক।

B. ক্যাশ অ্যাডভা� িফ
 জরুিরকালীন পিরি�িতেত কাডৰ্  েহা�ার এই কাডৰ্  ব্যবহার কের েডােমি�ক/ই�ারন্যাশানাল 

এিটএম েথেক নগদ অথৰ্ তুলেত পােরন। এই ধরেনর �েত্যকবার উইথ�য়ােলর ে�ে� একিট 
�ানেজকশন চাজৰ্  েকেট েনওয়া হয় এবং কাডৰ্  েহা�ারেক পরবত� ে�টেম�-এ তা জািনেয় 
েদওয়া হয়। �ানেজকশন িফ িহসােব 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকার মেধ্য েযিট েবিশ হেব 
েসিট েডােমি�ক এিটএম এবং 2.5 শতাংশ অথবা 500 টাকা েযিট েবিশ হেব তা 
ই�ারন্যাশানাল এিটএম-এ েলনেদেনর ে�ে� েকেট েনওয়া হেব। এই �ানেজকশন িফ 
এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� সারিভেসজ িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর (পূেবৰ্ 
এসিবআই কাডৰ্  এবং েপেম� সািভৰ্ েসস �াইেভট িলিমেটড নােম পিরিচত)িবেবচনার উপর 
িনভৰ্ র কের। �িতিট নগদ পিরমাণ অথৰ্ যা অি�ম িহসােব েনওয়া হয় তার জন্য েযিদন 
উইথ� করা হল েস িদন েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হওয়ার িদন পযৰ্� একটা িনিদৰ্� হাের চাজৰ্  
েকেট েনওয়া হয় (অন�ুহ কের চাজৰ্ -এর জন্য উি�িখত িশিডউলিট েদখুন)। 

C. ক্যাশ েপেম� িফ
 কাডৰ্ েহা�াররা SBI ে�িডট কােডৰ্ র বেকয়া ে�ট ব্যাংক অফ ইি�য়ার (SBI) িনবৰ্ািচত 

শাখাগুিলেত িগেয় েপ-ইন ি�েপ তােদর ে�িডট কাডৰ্  ন�র এবং পিরমাণ উে�খ কের শাখার 
কাউ�াের পিরেশাধ করেত পােরন। তাৎ�িণক েপেমে�র �ীকৃিত �রূপ কাডৰ্ েহা�ারেক রিসদ 
েদওয়া হেব। এই সুিবধািট 250 টাকা + �েযাজ্য কেরর িবিনমেয় পাওয়া যােব। KVB SBI 
কাডৰ্ েহা�াররা করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) িনবৰ্ািচত শাখাগুিলেত তােদর ে�িডট কােডৰ্ র 
বেকয়া পিরেশাধ করেত পােরন৷ করুর ৈবশ্য ব্যাংেকর (KVB) শাখায় করা েপেমে�র জন্য 
েকানও িফ �েযাজ্য নয়।

D. চাজৰ্ সমহূ
i. িবিভ� চাজৰ্  ও িফ েযগুিল িবিভ� সমেয় িবিভ�ভােব �েযাজ্য, েযগুিল এসিবআইিসিপএসএল 

�ারা কাডৰ্  েহা�ারেক েদওয়া িনিদৰ্� পিরেষবার জন্য অথবা অ্যাকাঊে�র সে� স�িকৰ্ ত 
িডফ� ঘেট থাকেল কাডৰ্  েহা�ারেক েসই অথৰ্ পিরেশাধ করেত হয়।

ii এসিবআইিসিপএসএল েয েকােনা চাজৰ্  বা িফ- েয েকােনা সমেয় পিরবতৰ্ ন করা বা েয 
েকােনা নতুন চাজৰ্  বা িফ েযাগ করেত পাের যিদ তা উপযু� মেন কের তাহেল েসিট কাডৰ্  
েহা�ারেক যথা সমেয় জািনেয় েদওয়া হয়।

E. সদু-ম�ু ে�স িপিরওড
 সুদ-ম�ু ে�িডট কােডৰ্ র সময়-সীমা ব্যবসায়ীর দািব করা সময় েথেক 20 েথেক 50 িদেনর 

মেধ্য হেত পাের। যিদও এিট �েযাজ্য হেব না যিদ েদখা যায় েয পূবৰ্বত� মােসর বেকয়া 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হয়িন অথবা কাডৰ্  েহা�ার েকােনা এিটএম েথেক েকােনা নগদ 
অথৰ্ তুেলেছন।

F.  ফাইনা� চাজৰ্  
 ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পিরেশাধ করা হয় মািসক সুেদর িভিত্তেত �িতিট েলনেদেনর ে�ে� যােত 

অ�ভুৰ্ � থােক পিরেশাধ না-করা ইএমআই িকি�গুিল েযখােন কাডৰ্  েহা�ার বেকয়া অথৰ্ 
স�ূণৰ্ পিরেশাধ করেছন না এবং �িতিট অি�ম যা নগদ িহসােব েনওয়া হেয়েছ তা পিরেশাধ 
না করা পযৰ্�। কােডৰ্ র সুেদর হার চলমান এবং এিট কাডৰ্  েহা�ােরর ব্যবহার ও েপেম�-এর 
প্যাটােনৰ্র উপর িনভৰ্ র কের এবং এিট একিট িনিদৰ্� সময়াে� পযৰ্ােলাচনা করা হয়।

 কাডৰ্  েহা�ার যিদ পাওনা েমটাবার তািরেখর (PDD) আেগ যত পাওনা আেছ (TAD) 
তার আংিশক িকংবা েকােনা অথৰ্ না েদয়, েযমন কী ে�তার আেগর মাস েথেক এবং 
বতৰ্ মান মােসর িন�� হয়িন এমন ি�িত আেছ, আর পূণৰ্ বািক পাওনার পুেরা �দত্ত অথৰ্ 
েমটাবার িতিথর আেগই িদেয় েদয় তাহেল পাওনা েমটাবার িতিথর সময় যা অব�ান-ি�িত 
থােক তার উপের আিথৰ্ক মলূ্য ধাযৰ্্য হেব।

 ফাইনা� চােজৰ্ র সা�িতক হার মািসক 3.50 শতাংশ (বািষৰ্ক 42 শতাংশ) এবং এিট 
েলনেদন করার তািরখ েথেক লাগু করা হয়। এবং এিট এসিবআই কাডৰ্ স এ� েপেম� 
সািভৰ্ েসস িলিমেটড (এসিবআইিসিপএসএল)-এর িবেবচনাধীেন পিরবতৰ্ ন সােপ�। ফাইনা� 
চাজৰ্  যা �দানেযাগ্য েসিট �েয়াগ-েযাগ্য কেরর উপর েলিভ িহসােব ধাযৰ্্য করা হয় এবং যত 
িদন না পযৰ্� েসিট কাডৰ্  েহা�ােরর অ্যাকাউ� েথেক স�ূণৰ্ পিরেশাধ হে� তত িদন ধের 
েসিট েকেট েনওয়া হেত থােক। কাডৰ্ ব্যবহারকারী তার পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য 
ব্যােল�িট পুেরাপুির পিরেশাধ না করার ে�ে� সম� েলনেদেনর জন্য ন্ূযনতম পিরমােণ 
িফনা� চাজৰ্  আদায় করা হেয় থােক এবং কাডৰ্ ব্যবহারকারী কতৃৰ্ ক গৃহীত সম� অি�ম নগদ 
�িত �েযাজ্য কর ব্যতীত 25 টাকা হেব।

a.  নগদ েয পিরমাণ অথৰ্ অি�ম েনওয়া হয় েসই েলনেদেনর তািরখ েথেক এিট যতিদন না 
পযৰ্� স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করা হে� তত িদন এিট �েযাজ্য থােক।

 1 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 15 তািরেখ।
 16ই জনু 2019 েথেক 15ই জলুাই 2019-এর মেধ্য করা েলনেদন
1.  20েশ জনু 2019 তািরেখ 5,000 টাকার েকােনা খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  10ই জলুাই 2019 তািরেখ 7,000 টাকা নগদ অথৰ্ তুেল েনওয়া।

 ধের েনওয়া হে� েয 15ই জনু 2019-এর আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, এবার কাডৰ্  
েহা�ার 15ই জলুাই তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 12,000 টাকার 
েলনেদন করা হেয়েছ যােত 7000 টাকা নগদ েতালার জন্য 5 িদেনর জন্য ফাইনা� চাজৰ্  
�েযাজ্য হেব। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 5ই আগ� 2019 তািরেখর মেধ্য 
সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য 
যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা স�ূণৰ্ অেথৰ্র জন্য বলবৎ করা হেব। অন�ুহ কের মেন 
রাখেবন আপনার ে�িডট কােডৰ্ র ে�ে� বেকয়ার পিরেশােধ েয েকােনা েপেমে�র েথেক 
�মানসুাের �থেম আপনার ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ {েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + 
িফ ও চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ থােক), খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ 
অ্যাডভা� ( যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ থােক)}, সুেদর চাজৰ্ সমহূ, 
ব্যােল� �া�ফােরর ে�ে� থাকা বেকয়া, �েয়র ে�ে� থাকা বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভা� 
(যিদ থােক) পিরেশাধ করা হেব।SSS ফাইনা� চাজৰ্ গুিল পূবৰ্বত� ে�টেমে�র তািরখ েথেক 
আেরাপ করা হেব যিদ না িরেটল ব্যােলে�র আউট�্যাি�ং আেরাপ না করা হেয় থােক 
েসখােন ফাইনা� চাজৰ্  েলনেদন করার তািরখ েথেক আেরাপ করা হেব। 

 যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� 
ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং েপেম� বেকয়া তািরেখর মেধ্য িরেটল 
ব্যােল� আউট�্যাি�ং-এর উপের ে�টেম�-এর তািরেখ �দান করা হেয় থােক েস ে�ে� 
েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।

 2নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1.  5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 10,000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা।
2.  15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ 30,000 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা েফ�য়ারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
40,000 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22 
েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র 
মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। যিদ েদখা যায় েয আউট�্যাি�ং ে�টেমে� 
েকােনা নগদ ব্যােল� েনই এবং পূবৰ্বত� ে�টেম� েথেক েকােনা বেকয়া েদখান হয়িন এবং 
ে�টেমে�র তািরেখ বেকয়া খুচরা ব্যােল� �দােনর িনধৰ্ািরত তািরেখর মাধ্যেম পুেরা অথৰ্ 

�দান করা হেয় থােক েস ে�ে� েকােনা ফাইনা� চাজৰ্  কাটা হেব না।
 �িতমােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করার মােন হল পিরেশােধর সময়কাল েবেড় 

যােব যার ফেল আপনার বেকয়া অেথৰ্র উপর সেুদর পিরমাণ বছেরর পর বছর ধের 
বাড়েত থাকেব। অথৰ্াৎ, ভারতীয় ম�ুায় 5,000 টাকার েকােনা েলনেদন করা হেল �িত 
মােস ন্ূযনতম পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ করা হেত থােক (�িত মােস 200 টাকা িহসােব ন্ূযনতম 
পিরমাণ), েস ে�ে� এিটর জন্য সময় লাগেব 44 মাস, েয সময়কােল আপনার বেকয়া অথৰ্ 
পিরেশাধ হেব।

 3 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরেখ।
 3রা মাচৰ্  2019 েথেক 2রা এি�ল 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ েদওয়া বািষৰ্ক িফ 500 টাকা
(2)   5ই মাচৰ্  2019 তািরেখ �দানেযাগ্য কর 90 টাকা
(3)   15 মাচৰ্  2019 তািরেখ 6,000 টাকা িদেয় অনলাইেন িকছু েকনাকাটা করা। 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা মাচৰ্  2019-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, েস 

ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা এি�ল তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 6,590 
টাকার েলনেদন করা হেয়েছ। কাডৰ্  েহা�ারেক এই বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ এি�ল 2019 
তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 
িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা 
অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের। 

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্  েহা�ার ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ িহসােব 415 টাকা পিরেশাধ 
করেলন (সম� বেকয়া পিরমােণর 5 শতাংশ)+ 22েশ এি�ল 2019 তািরেখ �েযাজ্য কর, 
যা িনকটতম দশিমেক রাউ� করা হেয়েছ, ফাইনা� চাজৰ্  কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব 
এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 

 3.50 শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা 
করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(48/365)*500/100= 27.62 টাকা
 90 টাকার উপর �েযাজ্য কর(5ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 48 িদেনর জন্য:  

(3.50*12)*(48/365)*90/100= 4.97 টাকা 
 6,000 টাকা ব্যােল�র উপর (15ই মাচৰ্  েথেক 22েশ এি�ল) এই 38 িদেনর জন্য: 

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= 262.36 টাকা 
 6,175 টাকা ব্যােল�র উপর(22েশ এি�ল েথেক 2রা েম) এই 11 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= 78.16 টাকা
 েমাট েয পিরমাণ সুদ ধাযৰ্্য করা হল তা হল 373.10 টাকা
 ধের েনওয়া হল েয কাডৰ্  েহা�ার 3রা এি�ল 2019 েথেক 2রা েম 2019 তািরেখর মেধ্য 

েকােনা েলনেদন কেরনিন এই অব�ায় 2রা েম তািরেখ �া� ে�টেমে� েমাট েয পিরমাণ 
বেকয়া েদখান হেব তােত �িতফিলত হেব েকনাকাটা করেত সম� বেকয়া পিরমাণ সুদ, ধাযৰ্্য 
সুদ, িফ ও িবিভ� চাজৰ্  যিদ িকছু েথেক থােক এবং অন্যান্য সম� �েযাজ্য কর।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারী যিদ পিরেশােধর িনধৰ্ািরত তািরেখর (PDD) পূেবৰ্ েমাট বেকয়া পিরমােণর 
(TAD) আংিশক বা েকানও অথৰ্ �দান না কেরন; অথৰ্াৎ �াহেকর পূবৰ্বত� মাস েথেক 
বেকয়া পিরমাণ রেয়েছ এবং চলিত মােস েমাট বেকয়ার স�ূণৰ্ অথৰ্ �দােনর িনধৰ্ািরত 
তািরেখর আেগ �দান করা হেল অথৰ্ �দােনর তািরখ অবিধ সমা� ব্যােলে�র উপর আদায় 
করা হেব।

 4 নং উদাহরণ – কাডৰ্  ে�টেমে�র তািরখ – �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা িডেস�র 2018 েথেক 2রা জানয়ুারী 2019 সােলর মেধ্য করা েলনেদন
1)  15ই িডেস�র 2018 তািরেখ - 500 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা। 
2)  20েশ িডেস�র 2018 তািরেখ - 600 টাকার অনলাইেন েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা িডেস�র 2018-এর ে�টেমে�র আেগ েকােনা বেকয়া অথৰ্ েনই, 

েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার 2রা জানয়ুারী তািরেখ েয ে�টেম� পােব তােত েদখান হেব েয 
1100 টাকার েলনেদন করা হেয়েছ, েমাট বািকর পিরমাণ 1100 টাকা। কাডৰ্  েহা�ারেক এই 
বেকয়া অেথৰ্র জন্য 22েশ জানয়ুারী 2019 তািরেখর মেধ্য সম� অথৰ্ পিরেশাধ করেত হেব 
যা ে�টেম�-এর তািরখ েথেক পরবত� 20 িদেনর মেধ্য যা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বা 
সম� পিরমাণ অেথৰ্র মধ্যবত� েয েকােনা অথৰ্-পিরমাণ হেত পাের।

 ধের েনওয়া হে� েয কাডৰ্ ব্যবহারকারী 22 জানয়ুাির, 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া 
পিরমােণর আংিশক �দত্ত অথৰ্ পিরমাণ িহসােব 500 টাকা পিরেশাধ করেলন, ফাইনা� চাজৰ্  
কাযৰ্করী হাের আেরাপ করা হেব এবং সম� বেকয়ার উপর তা েযাগ করা হেব। 3.50 
শতাংশ িহসােব মািসক কাযৰ্করী হার ধের, ফাইনা� চাজৰ্  িন�িলিখতভােব গণনা করা হেব: 

 500 টাকা ব্যােলে�র উপর (15ই িডেস�র েথেক 22েশ জানুয়ারী) এই 38 িদেনর জন্য: 
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = 21.86 টাকা 

 িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমাণ (MAD) পরপর দিুট চে� না 
েদওয়া হেল 100 টাকার একিট অিতির� েলট েপেম� চাজৰ্  ধাযৰ্ করা হেব।

 MAD না েদওয়া পযৰ্� �িতিট েপেম� চে�র জন্য এই চাজৰ্  ধাযৰ্ করা অব্যাহত থাকেব।
এই চাজৰ্ িট এমএিড বা ন্ূযনতম পিরমাণ বেকয়া েপেম� না হওয়া অবিধ �িতিট েপেম� 
চে�র জন্য আেরািপত থাকেব।

 1 নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িত মােসর 2রা তািরখ।
 3রা জানয়ুারী 2019 েথেক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
(1)   5ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - 5000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
(2)   15ই জানয়ুারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 5000 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধের েনওয়া হে� েয 2রা জানয়ুারী 2019 তািরেখ পাওয়া ে�টেমে�র আেগ েথেক ওই কােডৰ্  

েকােনা বেকয়া অথৰ্ পিরমােণর েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা 
েফ�য়ারী তািরেখ পাওয়া ে�টেমে� েয 10,000 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা 
েদখেত পােবন। তার এই বেকয়া অথৰ্-�দান 22েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখর মেধ্য পিরেশাধ 
করেত হেব, যার পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদন পযৰ্� সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম 
বেকয়া পিরমােণর মধ্যবত� েয েকােনা একিট।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 েফ�য়ারী 2019 তািরেখ ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ বা তার েয েবিশ পিরমােণ 
অথৰ্-�দান না কের থাকেল, তােক 750 টাকা (কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার 
েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত 
অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। 

 2নং উদাহরণ - কাডৰ্  ে�টেম�-এর তািরখ – �িতমােসর 2রা তািরখ।
 3রা েফ�য়ারী 2019 েথেক 2রা মাচৰ্  2019 তািরেখর মেধ্য করা েলনেদন
1.  8ই েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - 2000 টাকার খুচরা েকনাকাটা করা
2.  19েশ েফ�য়ারী 2019 তািরেখ - অনলাইেনর মাধ্যেম 2500 টাকার েকনাকাটা করা 
 ধরা যাক 2রা েফ�য়ারী 2019 তািরেখর ে�টেমে� আেগর েকানও বেকয়া অথৰ্-পিরমােণর 

েজর আেগ টানা হয়িন, েস ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার তার 2রা মাচৰ্  2016 তািরেখর ে�টেমে� 
েয 4500 টাকা মেূল্যর েলনেদন করা হেয়েছ তা েদখেত পােবন। কাডৰ্  েহা�ারেক 22েশ মাচৰ্  
2019 তািরেখর মেধ্য অনাদায়ী অথৰ্-�দান করার �েয়াজন হয়, অথৰ্াৎ ে�টেম�-এর তািরখ 
েথেক 20 িদেনর মেধ্য অনাদায়ী অেথৰ্র সম� পিরমাণ বা ন্ূযনতম পিরমােণর মেধ্য েয েকােনা 
অথৰ্ পিরমাণ জমা করেত হেব।

 কাডৰ্  েহা�ার 22 মাচৰ্  2019 তািরেখ েকানও অথৰ্ �দান না করেল, তােক 750 টাকা 
(কারন েলনেদেনর পিরমাণ 1,000 টাকার েবশী িক� 10,000 টাকা েথেক কম বেকয়া 
থাকেল িবল� চাজৰ্  লাগেব 750 টাকা) িবলি�ত অথৰ্-�দান জিনত চাজৰ্  িহসােব ধাযৰ্ করা 
হেব। 

 উদাহরণ 3- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা েসে��র - 2রা অে�াবেরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  9400 টাকার খুচেরা �য়  - 5ই েসে��ের
 2রা েসে��েরর ে�টেম� েথেক পূবৰ্বত� ব্যােল� ক্যাির ফরওয়াডৰ্  করা হয়িন বেল ধের 

িনেল, কাডৰ্ েহা�ার 2রা অে�াবেরর ে�টেমে� েমাট বেকয়া িহসােব 9400 টাকা েদখেত 
পােবন৷ কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ অে�াবেরর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, 
অথৰ্াৎ স�ূণৰ্ বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও 
পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। কাডৰ্ েহা�ার 22
েশ অে�াবর বা তার আেগ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ অনযুায়ী 9400 টাকা েপেম� 
কেরন৷

 3রা অে�াবর - 2রা নেভ�েরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1)  5000 টাকার খুচরা �য় – 5ই অে�াবের
(2)  5000 টাকার অনলাইন �য় – 15ই অে�াবের
 কাডৰ্ েহা�ার 10,000 টাকার েমাট বেকয়া িহসােব 2রা নেভ�ের ে�টেম� পােবন। পূবৰ্বত� 

চে� করা েলনেদেনর জন্য ব্যবসায়ীর কাছ েথেক �াহক 10ই নেভ�র 9400 টাকা েফরত 
পান। এই েফরেতর পিরমাণ েমাট বেকয়া থাকা পিরমােণর সােথ পুনরায় সম�য় করা হেব। 
কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ নেভ�র বা তার আেগ বেকয়া থাকা পিরমাণ েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ 
বেকয়া থাকা পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর মেধ্য েয েকানও পিরমাণ 
ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। েযেহতু িরফা� েথেক উ�ূত 
ে�িডেটর পিরমাণ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর েচেয় েবশী, তাই কাডৰ্ েহা�ােরর েথেক েলট 
েপেম� চাজৰ্  েনওয়া হেব না।

 উদাহরণ 4- কােডৰ্ র ে�টেমে�র তািরখ - �িত মােসর 2 তািরখ।
 3রা জানয়ুারী - 2রা েফ�য়ািরর মেধ্য করা েলনেদন৷
(1) 4500 টাকার খুচেরা �য় – 5ই জানয়ুারীেত
(2) 6000 টাকার অনলাইন �য় - 15ই জানুয়ারীেত

 2রা েফ�য়ারীর ে�টেমে� কাডৰ্ েহা�ার েমাট বেকয়া িহসােব 10,500 টাকা েদখেত পােবন। 
�াহক েপেম� িডসঅনার িফ এর জন্য 500 টাকা িরফা� পােবন যা আেগর চে�র 10ই 
েফ�য়ারীেত চাজৰ্  করা হেয়িছল। কাডৰ্ েহা�ারেক 22েশ েফ�য়ারীর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমাণ 
েপেম� করেত হেব, অথৰ্াৎ বেকয়া থাকা স�ূণৰ্ পিরমাণ বা ন্ূযনতম বেকয়া থাকা পিরমােণর 
মেধ্য েয েকানও পিরমাণ ে�টেমে�র তািরখ েথেক 20 িদেনর মেধ্য েপেম� করেত হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক শুরু করা িরভাসৰ্াল েথেক উ�ূত ে�িডট পিরমাণ বেকয়া 
েপেমে�র ে�ে� অ্যাডজা� করা হেব না। যিদ কাডৰ্ েহা�ার 22েশ েফ�য়াির বা তার আেগ 
ন্ূযনতম বেকয়া থাকা বা তার েবশী পিরমাণ েপেম� না কেরন তেব তােক েলট েপেম� চাজৰ্  
িহসােব 950 টাকা (10,000 টাকার েবশী এবং 25,000 টাকা পযৰ্� 950 টাকা) চাজৰ্  করা 
হেব।

H. সীমা অিত�ম করার িফ -
 এসিবআই কাডৰ্  পিরেষবার সে� স�ানােথৰ্, অভ্য�রীণ নীিত, েলনেদেনর ে�ে� েযাগ্যতা, 

�াহেকর ে�াফাইল এবং �াহেকর স�িতর সােপে� েলনেদেনর সীমার অিতির� ওভারিলিমট 
িহসােব অনেুমাদন করেত পাের। বেকয়ার পিরমাণ যিদ ে�িডেটর সীমা অিত�ম কের, তাহেল 
ে�িডেটর সীমা অিত�ম করা �থম েলনেদেনর পিরমােণর 2.5%-এর সমান অথবা 600 
টাকা, েযিট েবশী হেব, তা ওভারিলিমট িফ িহসােব ধাযৰ্ করা হেব। েকানও িফ, চাজৰ্  বা 
সুদ, যা এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক আেরাপ করা হেয়িছল, তার কারেণ ে�িডট সীমা 
অিত�ম করার ে�ে�ও এই িফ �েযাজ্য হেব। �িত িবিলং চে� শুধুমা� একবার ওভারিলিমট 
িফ ধাযৰ্ করা হেব। অন�ুহ কের মেন রাখেবন েয কাডৰ্ ব্যবহারকারীর ে�িডট কােডৰ্  
ওভারিলিমট সুিবধা চাল ুকরার জন্য তার স�িত �দান করার ফেল �য়ংি�য়ভােব উ� 
অ্যাকাউে�র অধীেন থাকা সম� ে�িডট কাডৰ্ গুিলর ে�ে�ও ওভারিলিমেটর সুিবধা চাল ুহেয় 
যােব।

 I. েপেম� িডসঅনার িফ
 েকােনা েপেম� িডসঅনার হওয়ার ে�ে�, কাডৰ্  েহা�ারেক েপেম�-এর পিরমােণর উপের 2 

শতাংশ হাের অথবা ন্ূযনতম 500 টাকা েপেম� িডসঅনার িফ িদেত হেব।  
J. অন্যান্য চাজৰ্ গুিল: 
• কাডৰ্  িরে�সেম� িফ: 100 টাকা েথেক 250 টাকা (1500 টাকা অরাম এর জন্য)  
• েচক েপেম� িফ: 100 টাকা 
• ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন িফ: 3.5% (এিলট এবং অরাম ছাড়া সম� কােডৰ্ র জন্য) এবং 

1.99% (শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
 ৈবেদিশক ম�ুােক ভারতীয় টাকায় পিরবতৰ্ ন করেত েয টাকা লােগ তা িভসা/মা�ার কাডৰ্  

�ারা িনধৰ্ািরত হেব, ঘটনা যাই েহাক না েকন, কােডৰ্ র সং�া �ারা িবিনময় হােরর উপর 
িভিত্ত কের েয তািরেখ এসিবআই কাডৰ্  েলনেদন করা সমা� হয় যা েয তািরেখ �কৃত েলনেদন 
করা হেয়েছ েসই একই তািরেখ নাও হেত পাের। িভসা/মা�ার কাডৰ্  �ারা েশয়ার করা 
ভারতীয় ম�ুায় পিরবতৰ্ ন করা ৈবেদিশক ম�ুার ওপের েলনেদন িফ িহসােব েনওয়া হয়। 01 
জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র ে�ে� ৈবেদিশক ম�ুা েলনেদন 
িফ �েযাজ্য হেব না।

• ডায়ানিমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ান মাকৰ্ আপ িফ: 3.50% (এিলট এবং অরাম 
ছাড়া সকল কােডৰ্ র জন্য) এবং 1.99%(শুধুমা� এিলট এবং অরাম কাডৰ্ েহা�ারেদর জন্য) 
(শুধুমা� 1,000 টাকার েবিশ বা সমান েলনেদেনর ে�ে�)সম� েলনেদন একিট আ�জৰ্ ািতক 
জায়গায় বা ব্যবসায়ীর কােছ ভারতীয় ম�ুায় স�� হয় েয জায়গা ভারেত অবি�ত িক� 
িবেদেশ েরিজ�াডৰ্  হয়। 01 জলুাই 2022 েথেক কাযৰ্কর হওয়ার ফেল েলনেদন িরফাে�র 
ে�ে� ডায়নািমক এবং �্যািটক কােরি� কনভাসৰ্ন মাকৰ্ আপ িফ �েযাজ্য হেব না।

•  পুর�ার িরিডম করার জন্য িফ: 99 টাকা (উপহার, িববিৃত জমা এবং িনিদৰ্� 
ভাউচারগুিলেত)

• ভাড়া পিরেশাধ করার সে� জিড়ত সম� েলনেদেনর ে�ে� �েসিসং িফ: 199 টাকা

K.  ব্যােল� �া�ফার:
 ব্যােল� �া�ফার অফার �াহকেক এসিবআই ে�িডট কােডৰ্  অন্যান্য ব্যাে�র ে�িডট কােডৰ্ র 

বেকয়া থাকা পিরমাণ �ানা�র করার এবং এককালীন বা ইএমআই-এর মাধ্যেম েফরত 
েদওয়ার সুিবধা েদয়।

2. *সীমা
 এসিবআইিসিপএসএল-এর অভ্য�রীণ ে�িডট েযাগ্যতামােনর উপর িনভৰ্ র কের কাডৰ্  েহা�ােরর 

ে�িডট-সীমা ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমা িনধৰ্ারণ করা হয় (অ্যাড অন কাডৰ্  েহা�াররা 
�াইমাির অ্যাকাউ� েহা�ােরর সে� ওই একই সীমা েশয়ার কের)। এই সীমার িবষেয় 
যাবতীয় িববরণী কাডৰ্  েহা�ারেক কাডৰ্  েদওয়ার সমেয়ই জািনেয় েদওয়া হয়। ে�িডট-সীমা 
ও ক্যাশ ব্যবহােরর সীমার িবষেয় �েত্যকিট ে�টেমে�র মাধ্যেম কাডৰ্  েহা�ারেক জািনেয় 
েদওয়া হয়। উপল� ে�িডট-সীমা (অথৰ্াৎ ে�িডট ব্যবহােরর সীমা) ে�টেম� ৈতিরর সমেয় 
ে�টেমে�-এর অংশ িহসােব েদওয়া হয়। এসিবআইিসিপএসএল িনিদৰ্� সময়া�ের কাডৰ্  
েহা�ােরর অ্যাকাউ� পযৰ্ােলাচনা কের থােকন এবং অভ্য�রীণ শতৰ্ াবলীর িভিত্তেত কাডৰ্  
েহা�ারেরর ে�িডট-সীমা বািড়েয় বা কিমেয় েদন। েকােনা কাডৰ্  েহা�ার ে�িডট-সীমা 
বাড়ােত চাইেল েস ে�ে� িতিন এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় তা করেত পােরন 
এবং এর �পে� তােক আেয়র শংসাপ� �দান করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল তার িনজ� 
িবেবচনা ও নতুন কের �া� নিথপে�র উপর িভিত্ত কের কাডৰ্  েহা�ােরর ে�িডট-সীমা 
বাড়ােতও পােরন।

3. *িবিলং ও ে�টেম�
a) এসিবআইিসিপএসএল এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক �িতমােস ে�টেম� পাঠান হেব েযখােন 

কাডৰ্  েহা�ার-এর অ্যাকাউ�-এ সবৰ্েশষ ে�টেম� পাঠান হেয়িছল তারপর েথেক িতিন েয 
পিরমাণ অথৰ্ জমা কেরন এবং যা িকছু খরচ কেরেছন তার পূণৰ্া� িববরণ েদওয়া থােক 
এবং উ� সময়কােল অবশ্যই কাডৰ্ িটেক সি�য় থাকেত হয়। এসিবআইিসিপএসএল এর প� 
েথেক কাডৰ্ -এর নিথেত উি�িখত ইেমইল িঠকানায় েলনেদেনর ে�টেম�-িট েমইল িহসােব 
পাঠােবন অথবা কােডৰ্  উি�িখত বািড়র িঠকানায় পূবৰ্ িনধৰ্ািরত তািরেখ েপাে� পাঠােবন। 

b) ে�িডট কােডৰ্ র প� েথেক কাডৰ্  েহা�ারেক একিট ঘূণৰ্ায়মান ে�িডট েনওয়ার সুিবধা েদওয়া 
হয়। কাডৰ্  েহা�ার শুধুমা� ন্ূযনতম বেকয়া অথৰ্ যা ে�টেম�-এ ছাপান থােক েসইিট েদেবন 
তা েবেছ িনেত পােরন এবং েসই েপেম� এিট বেকয়া হেয় যাওয়ার আেগর তািরেখই পিরেশাধ 
করেত হয় যা তার ে�টেম�-এই েলখা থােক। ব্যােল� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ এর পেরর 
ে�টেম�-গুিলেত পর পর পাঠান হয়। কাডৰ্  েহা�ার সম� বেকয়া পিরমাণ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা অথবা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমােণর তুলনায় েবিশ েয েকােনা পিরমাণ পিরেশাধ করার 
জন্য বাছেত পােরন। আেগর ে�টেম�-এ ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র পিরেশাধ না করা 
হেল তা কাডৰ্  েহা�ার-এর সা�িতকতম ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ করা 
হেব এবং এ ে�ে� েকােনা েকােনা সমেয় েসই বেকয়া কাডৰ্  েহা�ার-এর ে�িডট-সীমা 
েপিরেয় েযেত পাের। 

 ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র 5 শতাংশ বা 200 টাকা হেব।(এর মেধ্য 
েযিট েবিশ হয়) এবং এর সে� সকল �েযাজ্য কর এবং ইএমআই (েকবল ইএমআই িভিত্তক 
পেণ্যর ে�ে� �েযাজ্য) েযাগ হেব। সীমার অিধক পিরমাণ (OVL) ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ 
অেথৰ্র সে� েযাগ হেব েসই সকল ে�ে� েযখােন নগদ বা ে�িডট-সীমা েপিরেয় যায়। আেগর 
ে�টেম�-এ েকােনা ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ েশাধ না করা হেল, তেব েসিট সা�িতককালীন 
ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র সে� েযাগ হেয় যােব।

c) কােডৰ্ র েয সকল বেকয়া পিরমাণ অেথৰ্র েপেম� েশাধ করা হয় েসগুিলর �াি� �ীকার পেরর 
ে�টেম�-এ করা হয়।

 ইনপুট ট্যা� ে�িডট বা ট্যা� স�িকৰ্ ত েকানও িবষয় স�িকৰ্ ত েয েকানও িবতকৰ্  িববিৃত 
জাির করার তািরেখর 30 িদেনর মেধ্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক জানােনা হেব

d) কাডৰ্ েহা�ােরর কােডৰ্ র বেকয়া িহসােব �া� েপেম�গুিল �মানসুাের ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ 
{েমাট GST + EMI-এর পিরমাণ + িফ/চােজৰ্ র 100% + ফাইনা� চােজৰ্ র 5% (যিদ 
থােক),  খুচেরা ব্যয় এবং ক্যাশ অ্যাডভা� (যিদ থােক) + ওভারিলিমেটর পিরমাণ (যিদ 

থােক)}, সুেদর চাজৰ্ , ব্যােল� �া�ফােরর বেকয়া, �েয়র বেকয়া এবং ক্যাশ অ্যাডভাে�র 
সে� অ্যাডজা� করা হেব।

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা উপযু� িজএসিট বাধ্যবাধকতা �হেণর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারীেক 
সিঠক এবং সমেয়াপেযাগী তথ্য সরবরাহ করার জন্য দায়ব� থাকেবন যার ফেল 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীরা ে�িডট কাডৰ্  ইসু্যকারী �ারা সরবরাহকৃত ইনপুট ট্যা� ে�িডট িনেত 
স�ম হেব। কাডৰ্  ইসু্যকারীরা েকানও ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াস বা কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা 
ইনপুট ট্যা� ে�িডট �াি�েত িবলে�র জন্য কাডৰ্ ব্যবহারকারী �ারা �দত্ত ভুল তথ্য বা 
কাডৰ্ ব্যবহারকারীর �ারা েকান আচরণ বা বাদ পড়ার কারেণ দায়ব� থাকেব না।

e) কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ েপেম� িন�িলিখত প�িতেত করা েযেত পাের:
 আপিন এই www.sbicard.com ওেয়বসাইেট লগ-ইন করুন এবং তারপর েপ-েনট ব্যবহার 

কের আপনার েনট-ব্যাি�ং সুিবধা অথবা আপনার এসিবআই এিটএম তথা েডিবট কাডৰ্  
ব্যবহার কের িনিদৰ্� েপেম� কের িদেত পােরন।

 ে�টেমে�র অপর পৃ�ায় উি�িখত িঠকানায় আপিন েচক বা িডমা� �াফট েপা� কের 
পাঠােত পােরন।  

 আপনার শহেরর িনিদৰ্� ে�ট ব্যা� অফ ইি�য়ার শাখাগুিলেত অথবা এসিবআই �প-বে� 
েচক বা িডমা� �াফট েফলেত পােরন।  

 েচক বা িডমা� �াফট েপেয়েবল হেত হেব এই নােম – “এসিবআই কাডৰ্  ন�র 
xxxxxxxxxxxxxxxx” 

 এনএিসএইচ: বাছাই করা শহরগুিলেত জাতীয় অেটােমেটড ি�য়ািরং (এনএিসএইচ) এর 
মাধ্যেম অথৰ্ �দান করা েযেত পাের।

f) বেকয়া িবল পিরেশাধ করেত এসিবআই কােডৰ্ র প� েথেক িবিভ� অপশন েদওয়া হয়, েযগুিল 
মািসক ে�টেম� ও এসিবআই কাডৰ্  ওেয়বসাইেটর অপর পৃ�ায় উি�িখত আেছ। 

 কাডৰ্ ব্যবহারকারীর কাছ েথেক �া� েয েকানও অি�ম ভিবষ্যেতর ব্যেয়র জন্য অি�ম িহসােব 
িবেবিচত হেব এবং েকানও চাজৰ্ /িফর িবিনমেয় নয়।

g) িবিলং সং�া� সমস্যা: ে�টেম�-এ উি�িখত �িতিট িবষয় সিঠক বেল ধের েনওয়া হয় যিদ 
না কাডৰ্  েহা�ার পরবত� 25 িদেনর মেধ্য ে�টেম� সং�া� সমস্যা েস িবষেয় 
এসিবআইিসিপএসএল-েক জানাে� এবং যিদ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক েসই 
অস�িত সিঠক বেল িবেবিচত হয়। এই সং�া� তথ্যাবলী জানার পের, এসিবআইিসিপএসএল 
চাজৰ্  অ�ায়ী িভিত্তেত েফরত িদেত পাের। অিভেযােগর িবষয়িটেত সুিনিদৰ্� তদ� করার পের 

j)  িফ এবং চােজৰ্ র িরভাসৰ্াল সহ SBI কােডৰ্ র শুরু করা িরভাসৰ্াল, বেকয়া েপেমে�র সে� 
অ্যাডজা� করা হেব না এবং বতৰ্ মান িবিলং চে�র জন্য ে�িডট িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ আেগর িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগ জমা করা হয়, তাহেল তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব।

 কাযৰ্করী তািরখ সহ বতৰ্ মান িবিলং চে�র সে� স�িকৰ্ ত এই ধরেনর েলনেদেনর ে�ে� 
েফরত/ব্যথৰ্/িরভাসৰ্ করা েলনেদেনর ফেল ৈতির হওয়া েয েকানও ে�িডেটর পিরমাণ, যিদ 
আেগর িবিলং চে�র েপেমে�র েশষ তািরেখর আেগও জমা করা হয়, তাহেলও তা েপেম� 
িহসােব িবেবিচত হেব না।

k) SMA এবং NPA

•  ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ� ('SMA'): 
 িনয়�ক স�িকৰ্ ত �েয়াজনীয়তাগুিলর উ�িতিবধােনর কারেণ, িন�িলিখত সারণীেত েদওয়া 

িতনিট উপ-িবভােগর সােথ একিট সাব-অ্যােসট িবভাগ, েযমন "ে�শাল েমনশন অ্যাকাউ�স 
('SMA')" ৈতির কের অ্যাকাউে� �াথিমক চাপ সনা� করেত SBI কােডৰ্ র �েয়াজন। ে�িডট 
কাডৰ্ গুিলেক "পুনরাবতৰ্ েনর সুিবধা ছাড়া অন্যান্য ঋণ" িহসােব িবেবচনা করা হয়।

   

 SMA-এর ে�ণীিবভাগ সং�া� উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয়, এবং 'ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ ('MAD') এই তািরেখর মেধ্য না পাওয়া যায়, তাহেল 
িনধৰ্ািরত তািরেখর পের, অ্যাকাউ�িট SMA – 0 িহসােব উে�খ করা হেব।

 অ্যাকাউ�িট যিদ েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 30 িদন পের অথৰ্াৎ 30েশ এি�ল 2021 
এর পেরও বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA-1 িহসােব িনিদৰ্� করা হেব। 
একইরকম ভােব, েপেম� বেকয়ার তািরখ েথেক 60 িদন পের, অথৰ্াৎ 30েশ েম 2021 এর 
পেরও যিদ অ্যাকাউ�িটর ে�ে� বেকয়া েথেক যায় তেব এই অ্যাকাউ�িটেক SMA – 2 
িহসােব িনিদৰ্� করা হেব।

• নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA'):
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�েক নন-পারফিমৰ্ং অ্যােসট ('NPA') িহসােব গণ্য করা হেব 

যিদ ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়া পিরমাণ, িববিৃতেত উি�িখত PDD েথেক ন�ই 
(90) িদেনর মেধ্য স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ করা না হয়। 

 এছাড়া, েযেকানও অ্যাকাউ� েযখােন একিট িন�িত্ত করা বা পুনগৰ্ঠেনর ব্যব�া েনওয়া 
হেয়েছ েসগুিলেক NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব। একিট অ্যাকাউ�েক তত�ণ পযৰ্� NPA 
িহসােব ে�ণীব� করা হয় যত�ণ না পুেরা সুেদর বেকয়া পিরমাণ এবং মলূ অথৰ্ পিরেশাধ 
করা হয়। িন�িত্ত করা এবং পুনগৰ্িঠত অ্যাকাউ�গুিল আপে�েডর জন্য েযাগ্য নয়। পিরেশেষ, 
যিদ একজন �াহেকর SBICard NPA িহসােব সে�াধন করা থােক, তেব তােদর কােছ থাকা 
সম� ে�িডট কাডৰ্  NPA িহসােব ে�ণীব� করা হেব।

 NPA িহসােব ে�ণীব� করা একিট অ্যাকাউে�র উদাহরণ:
 একিট ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে�র েপেম� বেকয়ার তািরখ ('PDD') যিদ 31েশ মাচৰ্  2021 

হয় এবং ে�টেমে� উি�িখত ন্ূযনতম বেকয়ার পিরমাণ PDD েথেক 90 িদেনর মেধ্য অথৰ্াৎ 
29েশ জনু 2021 এর মেধ্য �াহক স�ূণৰ্রূেপ পিরেশাধ না কের থােকন, তাহেল ে�িডট 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�িটেক ঋণদাতার NPA িহসােব িবেবচনা করা উিচৎ।

l)  20েশ েসে��র 2019 তািরেখর অনেুমািদত েপেমে�র িসে�ম ব্যবহার কের ব্যথৰ্ েলনেদেনর 
ে�ে� �াহেকর �িতপূরেণর িবষেয় হারেমানাইেজশন অফ টানৰ্ অ্যারাউ� টাইম (TAT) 
স�িকৰ্ ত RBI-এর সাকুৰ্ লার অনযুায়ী, যিদ SBI কাডৰ্  েকানও ব্যথৰ্ েলনেদেনর ে�ে� কাডৰ্  
েনটওয়ােকৰ্ র েথেক এই ধরেনর েকানও িনি�তকরণ/তেথ্যর িভিত্তেত েকােনা ব্যথৰ্ েলনেদেনর 

করা উিচত নয়। 
c) এই ধরেনর পিরি�িতেত, কাডৰ্  েহা�ার-েক আবিশ্যকভােব (েকােনা পুবৰ্-িনধৰ্ািরত কারণ 

অথবা আইন অনসুাের েকােনা েনািটশ �া� হওয়ার পের) অ্যাকাউ�-এ েয েমাট বেকয়া 
অনাদায়ী অথৰ্ পিরমাণ থাকেব তা এসিবআইিসিপএসএল-েক পিরেশাধ করেত হেব। 
এসিবআইিসিপএসএল-এর সে� চুি� করা সম� ধরেনর েলনেদনগুিল এবং এখনও পযৰ্� 
অ্যাকাউ�-এ অপিরেশািধত অব�ায় থাকা িবিভ� অথৰ্-পিরমােণর ে�ি�েত করা চাজৰ্ গুিলও 
অ�ভুৰ্ � থাকেব। কাডৰ্  েহা�ার যত�ণ না পযৰ্� সম� অপিরেশািধত বেকয়া অনাদায়ী অথৰ্ 
পিরমাণ েশাধ করেছন, তত�ণ এই কাডৰ্ িটর পিরসমাি� ঘেটেছ বেল ধরা হেব না।

d) যিদ একিট ে�িডট কাডৰ্  এক বছেরর েবিশ সময় পযৰ্� ব্যাবহার না করা হয়, তাহেল 
কাডৰ্ ধারকেক সূিচত করার পর কাডৰ্  ব� করার �ি�য়া শুরু করা হেব। যিদ 30 িদেনর 
মেধ্য কাডৰ্ ধারেকর কাছ েথেক েকান জবাব না পাওয়া যায় তাহেল কাডৰ্  খাতা ব� কের 
েদওয়া হেব। এই �ি�য়া কাডৰ্ ধারক �ারা সকল �দানেযাগ্য রািশর েপেমে�র অধীন�।

6.  কােডৰ্ র হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া বা এর অপব্যবহার ঘটা 
a) �াইমাির বা অিতির� ে�িডট কাডৰ্ িট হািরেয় েগেল, চুির হেল, ন� হেল বা যখন 

অপিরেশািধত বেকয়া পিরমাণ থাকাকালীন েসিট কাডৰ্  েহা�ার না েপেল বা কাডৰ্  েহা�ার 
যিদ সে�হ কেরন েয তার ে�িডট কাডৰ্ িট তার অনমুিত ছাড়াই অন্য েকাথাও ব্যবহার 
হেয়েছ, েসই ে�ে� কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত যত শী� স�ব এসিবআইিসিপএসএল-এর 
এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন িবষয়িট জািনেয় েদওয়া। একবার েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ বেল 
জানােনা হয়, কাডৰ্  েহা�ার পরবত� সমেয় েসই কাডৰ্  েকােনাভােব খুেঁজ েপেলও েসিট আবার 
ব্যবহার করেত পােরন না। এবং কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত েসই িফের পাওয়া কাডৰ্ -িটেক 
আড়াআিড়ভােব েকেট ন� কের েদওয়া। 

· কাডৰ্  েহা�ার-এর উিচত তখনই আইিভআর অথবা এসএমএস িভিত্তক পিরেষবার মাধ্যেম 
অথবা আমােদর sbicard.com এই ওেয়বসাইেট িগেয় কাডৰ্ িট �ক কের েদওয়া।

· আপনার হািরেয় যাওয়া, বা চুির যাওয়া কাডৰ্ িট এসএমএস পিরেষবার মাধ্যেম �ক করেত 
আপনার েরিজ�ার করা েমাবাইল ন�র েথেক এই SMS BLOCK XXXX এসএমএসিট 
5676791 এই ন�ের পািঠেয় কাডৰ্ িট �ক করেত পােরন (XXXX - হল আপনার কােডৰ্ র 
েশষ চারিট সংখ্যা)। আপিন পরবত� 5 িমিনেটর মেধ্য েকােনা এসএমএস না েপেল কাডৰ্ -িট 
�ক হেয়েছ বেল ধের েনেবন না। েসই ে�ে� অন�ুহ কের েহ�লাইেন েফান কের তখনই 
িবষয়িট জািনেয় িদন এবং কাডৰ্ িট �ক করুন এবং েকােনা রকম অপব্যবহার েরাধ করুন।

 হািরেয় যাওয়া/চুির যাওয়া/অননেুমািদত েলনেদেনর ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব 

িনধৰ্ািরত েহ�লাইন ন�র -18605003000 এ কাডৰ্ েহা�ার েযাগােযাগ করেত পােরন।
 হারােনা কােডৰ্ র ে�ে� িরেপাটৰ্  করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড – 

lostcard@sbicard.com-এ কাডৰ্ েহা�ার ইেমইল করেত পােরন।
b) েয কাডৰ্  হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ বেল েয সমেয় জানােনা হে�, তার আেগ েসই কােডৰ্  হওয়া 

েকােনা রকম েলনেদেনর জন্য এসিবআইিসিপএসএল েকােনা মেতই দায়ী হেব না বরং এমনিট 
হেয় থাকেল ওই পিরমাণ অেথৰ্র দায় কাডৰ্  েহা�ার-েকই িনেত হেব এবং তা পিরেশাধও 
করেত হেব। এসিবআইিসিপএসএল- েক কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ এই িবষয়িট 
জানােনার সে� সে� কাডৰ্  েহা�ার অবশ্যই পুিলস/থানােতও কাডৰ্ -িট হািরেয় েগেছ/চুির েগেছ 
এই িবষয়িট জানােবন এবং একিট এফআইআর নিথভু� করেবন। কাডৰ্  েহা�ার ছাড়া তার 
অবতৰ্ মােন অন্য েকউ কাডৰ্ -িট ব্যবহার করেল তার জন্য হেয় যাওয়া যাবতীয় �িতর 
দায়ব�তা অথবা কাডৰ্  েহা�ার-এর বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ার-এর স�িত �েম কাডৰ্ িটর 
িপআই-ন�র (PIN) অন্য েকউ েজেন েফলেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই কাডৰ্  
েহা�ার-এরই থাকেব।

 c) িরজাভৰ্  ব্যাংক অফ ইি�য়া (আরিবআই) এর আেদশ অনসুাের, �াহক সুর�া স�িকৰ্ ত 06 
জলুাই 17 - অননেুমািদত ৈবদ্ুযিতন ব্যাংিকং েলনেদেন �াহকেদর দায়ব�তা সীমাব� কের, 
অননেুমািদত ে�িডট কােডৰ্ র েলনেদন স�িকৰ্ ত �াহক সুর�া িনি�ত করার জন্য একিট 
নীিত ৈতির করা হেয়েছ। এিটই "�াহক অিভেযাগ িনরসন নীিত" এর অধীেন এসিবআই 
কােডৰ্ র ওেয়বসাইেট আপেডট হেয়েছ। নীিতিট �াহকেদর �িত আচরেণর ে�ে� ��তা এবং 
ন্যায্যতার নীিতর উপর িভিত্ত কের ৈতির হেয়েছ।

d) কাডৰ্  েহা�ার যিদ েকােনা �তারণার িশকার হন তাহেলও েস সং�া� সম� �িতর দায় ওই 
কাডৰ্  েহা�ার-েকই �ীকার করেত হেব। কাডৰ্  েহা�ার তার েগাপনীয়তার �িত যত্নশীল না 
হেল তােকই এই সং�া� সম� �িতর দায় �ীকার করেত হেব। এটা তখনই �েযাজ্য হেব 
যখন কাডৰ্  েহা�ার এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক �দত্ত সুর�া-কবচগুিল যথাযথভােব অনসুরণ 
করেত ব্যথৰ্ হেবন। 

e) এসিবআইিসিপএসএল, কাডৰ্  েহা�ার বা অিতির� কাডৰ্  েহা�ারেক না জািনেয় পুিলস অথবা 
অন্যান্য দািয়�-�া� আিধকারীকেদর ওই কাডৰ্  িবষয়ক যাবতীয় তথ্য িদেয় িদেত পােরন যিদ 
অবশ্য ওই কাডৰ্  হািরেয় যাওয়া বা চুির যাওয়া বা অপব্যবহার বা িপআই ন�র িবষেয় 
েকােনা �াসি�ক তথ্য েদওয়ার মেতা বেল এসিবআইিসিপএসএল িবেবচনা কের থােক।

f) আপনার ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউ�-এ উি�িখত েমাবাইল ন�র সহ আপনার বািড়র িঠকানার 
েকােনা পিরবতৰ্ ন হেল নতুন তথ্যগুিল সহ আপনার পূবৰ্বত� সকল তথ্য  িসে�েম আপেডট 
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লাগান) আপনার কাডৰ্  হােতর কােছ রাখুন
ই-েমেলর মাধ্যেম

আপনার কাডৰ্  অ্যাকাউ� স�েকৰ্  েয েকানও �ে�র 
জন্য আমােদরেক িলখুন:  

customercare@sbicard.com 
িচিঠর মাধ্যেম

আমােদর SBICPSL, Post Bag No. 28, GPO, 
New Delhi – 110001 এ িলখুন

ওেয়েবর মাধ্যেম
  sbicard.com এ লগ ইন করুন

আমােদর আরও ভােলা কের জাননু

কারেণ েডিবট করা অথৰ্ �েযাজ্য ে�ে� িনধৰ্ািরত সময়সীমার মেধ্য েফরত না েদয়, তাহেল 
উপেরা� িব�ি�র িবধান অনযুায়ী �াহকেক �িতপূরণ �দান করা হেব।

4. * েখলাপী
 েখলাপী হেল কাডৰ্  েহা�ার-এর কাডৰ্  অ্যাকাউে� িবিভ� সমেয় েকােনা বেকয়া থাকেল েসই 

িবষয়িট িন�� করেত কাডৰ্  েহা�ার-েক বার বার এটা মেন করােত িচিঠ, ইেমল, ফ্যা�, 
এসএমএস পাঠান হেব বা েটিলেফান করা হেব এবং/বা তৃতীয় প�েক ফেলা আপ করােত 
এমনকী বেকয়া সং�হ করেতও িনেয়াগ করা হেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্ েহা�ােরর িডফ� ি�িত েকানও ে�িডট ইনফরেমশন েকা�ািন, যারা 
আরিবআই-এর কাছ েথেক েরিজে�শন সািটৰ্ িফেকট েপেয়েছ এবং এসিবআইিসিপএসএল যােদর 
সদস্য, তােদর কােছ িরেপাটৰ্  করার আেগ, আমরা কাডৰ্ েহা�ােরর সােথ েযাগােযাগ করব। 
ে�িডট ইনফরেমশন ব্ুযেরা/এেজি�গুিলর কােছ কাডৰ্  অ্যাকাউ�িট 'িডফ�' িহসােব িরেপাটৰ্  
করা হেব যিদ বেকয়া েপেমে�র িনধৰ্ািরত তািরেখর মেধ্য বেকয়া থাকা পিরমােণর ন্ূযনতম 
পিরমাণ পিরেশাধ না করা হয়।

 আরও উে�খ করা েযেত পাের েয, েকানও কাডৰ্ ব্যবহারকারী, যিদ েখলািপ িহসােব িরেপাটৰ্  
করার পের, তার বেকয়া পিরেশাধ কের েদয়, তেব এসিবআইিসিপএসএল ে�িডট ইনফরেমশন 
সং�া েথেক েখলািপ �্যাটাস �ত্যাহার করেব। এই ধরেনর পিরবতৰ্ নগুিল �াহেকর ে�িডট 
িরেপােটৰ্  �িতফিলত হেত 45-60 িদন সময় িনেত পাের।

 ে�িডট কাডৰ্  সুিবধা িনয়�ণকারী শতৰ্ াবলী স�ূরক/অ্যাড অন কাডৰ্ ধারীর ে�ে�ও �েযাজ্য 
হেব। এসিবআইিসিপএসএল িনধৰ্ািরত ফরম্যােট �িত মােস একিট ে�িডট ইনফরেমশন 
েকা�ািনর কােছ কাডৰ্ ধারীর েডটা জমা েদয়। ে�িডট ইনফরেমশন সং�া তােদর সাভৰ্ াের 
জমা েদওয়া েডটা 30 িদেনর মেধ্য আপেলাড কের। 

 কাডৰ্  অ্যাকাউে� উি�িখত বেকয়া, এবং তার সে� এরমেধ্যই যিদ েকােনা চাজৰ্  কাযৰ্করী হেয় 
থােক িক� কাডৰ্  অ্যাকাউে� তা এর মেধ্য �িতফিলত না হেয় থাকেল েসিট তখনই কাডৰ্  
অ্যাকাউে� বেকয়া পিরমাণ বেল গণ্য করা হেব এবং েদউিলয়া েঘািষত হওয়া বা �াইমাির 
কাডৰ্  েহা�ার-এর মতুৃ্য হেল েসই ে�ে�ও এসিবআইিসিপএসএল-েক েসই পিরমাণ অথৰ্ 
স�ূণৰ্ভােব পিরেশাধ করেত হেব এবং তারপেরই কাডৰ্ িট বািতল বেল গণ্য হেত পাের। কাডৰ্  
অ্যাকাউে� েকােনা বেকয়া থাকেল �াইমাির কাডৰ্  েহা�ার-এর েয েকােনা স�িত্ত কাডৰ্  
অ্যাকাউে� থাকা েসই বেকয়া পিরেশােধর জন্য িবেবিচত হেব এবং েসই বেকয়া আদায় করেত 
যা িকছু খরচ হেব, েযমন েসই স�িত্ত উ�াের েকােনা আইিন খরচ হেল বা অন্যান্য েয 
েকােনা খরচ এসিবআইিসিপএসএল-এর প� েথেক কাডৰ্  েহা�ার-এর কাছ েথেক আদায় করা 

হেব। এই ধরেনর পিরেশাধেযাগ্য বেকয়া যতিদন যতটা অংশ বািক থাকেব, 
এসিবআইিসিপএসএল তার ওপের পূবৰ্-িনধৰ্ািরত হাের ফাইনা� চাজৰ্  আেরাপ করা চািলেয় যােব।

5. কাডৰ্  েহা�ারিশপ সমাি�করণ/�ত্যাহার 
a) কাডৰ্  েহা�ার েয েকােনা সমেয় এসিবআইিসিপএসএল-েক িলিখতভােব জািনেয় অথবা 

এসিবআই কাডৰ্  েহ�লাইেন েফান কের এই চুি�র পিরসমাি� ঘটােত পােরন এবং এর জন্য 
তােক কাডৰ্ িট েকাণাকুিণভােব েকেট েফলেত হেব। িলিখত আকাের অনেুরাধপ� পাওয়ার পর 
অ্যাড-অন কাডৰ্  সহ সম� কােডৰ্ র ব্যবহার-েযাগ্যতার সমাি� ঘটেব। ে��া বে�র সময় 
েকানও কাডৰ্ েহা�ােরর িরওয়াডৰ্ স পেয়ে� েনেগিটভ ব্যােল� থাকেল, এই জাতীয় েনেগিটভ 
িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র সমতুল্য মলূ্য �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবেট রূপা�িরত হেয় যােব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়ার সােথ েপেম� করেত হেব। পিরসমাি� তখনই কাযৰ্করী 
হেব যখন ওই কাডৰ্  অ্যাকাউে� আর েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া থাকেব না। ে�া-রাটা 
িভিত্তেত েকােনা বািষৰ্ক, েযাগদানকারী অথবা পুননৰ্বীকরেণর িফ েফরত েদওয়া হেব না।

 উদাহরণ - ে��া বে�র সময় িরওয়াডৰ্ স পেয়ে�র েনেগিটভ ব্যােল�: -1000

 ে��া বে�র পর -1000 েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� ব্যােল� �য়ংি�য়ভােব ে�টেম� েডিবট 
িহসােব 250 টাকায় রূপা�িরত হেব; েযমন েনেগিটভ িরওয়াডৰ্  পেয়� 1000 X িরওয়াডৰ্  
পেয়� �িত 0.25 টাকা (এই রূপা�েরর মানিট িবিভ� কােডৰ্ র িবকে�র উপর িভিত্ত কের 
পৃথক হেত পাের)। এই পিরমাণ কাডৰ্ েহা�ােরর অ্যাকাউে� চাজৰ্  করা হেব এবং 
কাডৰ্ েহা�ারেক অন্য েকানও বেকয়া েপেমে�র সােথ এিটর েপেম�ও করেত হেব। 

 কাডৰ্ েহা�ার অ্যাকাউ� ব� করার জন্য একা�ভােব িনধৰ্ািরত ইেমইল আইিড- 
closurerequest@sbicard.com-এ ইেমইল করেত পােরন।

b)   এসিবআইিসিপএসএল ব্যবসািয়ক বা সুর�ার কারেণ এবং/অথবা েকানও আইন �েয়াগকারী 
সং�ার অনেুরােধ এবং/অথবা েকানও সরকারী কতৃৰ্ পে�র অনেুরােধ এবং ব্যবসািয়ক সুর�ার 
কারেণ এবং/অথবা এসিবআইিসিপএসএল এবং তার �াহেকর জন্য �েযাজ্য আইন ও 
িবিধগুিলর অধীেন �েয়াজনীয় িবেবচনা করেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীর অ্যাকাউ�িট েয েকানও 
সময় পূবৰ্ েনািটশ ছাড়াই সীমাব�, ব� বা �িগত করেত পাের।

 এসিবআইিসিপএসএল ওই ে�িডট কাডৰ্ িটেত �া� যাবতীয় সুিবধা �িগত করেত পাের, যিদ 
েদখা যায় েয কাডৰ্  েহা�ার এমন েকােনা পিরেশাধ-েযাগ্য বেকয়া েশাধ কেরনিন বা েখলাপী 
হেয়েছন বা বেকয়ার পিরমাণ ে�িডট-সীমা েপিরেয় িগেয়েছ। চুি� সমা� হওয়ার পের অথবা 
কাডৰ্  অ্যাকাউ�-িট েয সময়কাল ধের �িগত অব�ায় রেয়েছ, তখন আর কাডৰ্ িট ব্যবহার 

করেত যত �ত স�ব তা কতৃৰ্ প�েক জািনেয় িদেত হেব। এই িবষেয় পরামশৰ্ েদওয়া হে� 
েয সবসমেয়ই কতৃৰ্ পে�র সা�িতক নিথেত েযন আপনার বতৰ্ মান সমেয়র তথ্যগুিলই আপেডট 
করা থােক।

g) “এসিবআই কাডৰ্  িনিদৰ্� কাডৰ্ গুিলেত স�ানসূচক হািরেয় যাওয়া/চুির হওয়া কােডৰ্ র জন্য বীমা 
কভার সরবরাহ কের। উ� বীমা আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন 
িলিমেটড বা অন্য েয েকানও বীমা সং�া কতৃৰ্ ক সমেয় সমেয় এসিবআই কাডৰ্  �ারা িনধৰ্ািরত 
িহসােব সরবরাহ কের। আইিসআইিসআই ল�াডৰ্  েজনােরল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড এই 
িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্য দায়ী এবং এসিবআই কাডৰ্  দািবর িন�িত্ত হওয়ার 
কারেণ উ�ূত েয েকানও িবেরােধর জন্য দায়ব� হেব না। বীমা শতৰ্ ািদ স�েকৰ্  আরও 
তেথ্যর জন্য, কাডৰ্ েহা�ারেদর ওেয়লকাম িকেট ে�ািশওরিট েদখেত বা www.sbicard.com এ 
িগেয় েদখেত পরামশৰ্ েদওয়া হয়।”

(h) এসিবআই কাডৰ্  িকছু ে�িডট কােডৰ্  কমি�েম�াির িহসােব িবমান দঘুৰ্টনা/ব্যি�গত দঘুৰ্টনার 
জন্য বীমা কভার অফার কের। একিট তৃতীয় পে�র বীমা েকা�ািন উি�িখত বীমািট 
সরবরাহ কের, যারা এই িবষেয় েয েকানও দািব িন�িত্তর জন্যও দায়ী থােক। দািব িন�িত্তর 
ফেল উ�ূত েকানও িববােদর জন্য এসিবআই কাডৰ্  দায়ী থাকেব না। এসিবআই কাডৰ্  েকানও 
পূবৰ্ িব�ি� ছাড়াই িবমা �দানকারীেক পিরবতৰ্ ন করেত পাের।

 বতৰ্ মােনর বীমা েকা�ািন: ওিরেয়�াল ই�্ুযের� েকা�ািন িলিমেটড।

7. �কাশ 
 ে�িডট ইনফরেমশন সং�া ভারতীয় আিথৰ্ক ব্যব�ার কাযৰ্কািরতা এবং ি�িতশীলতা উ�য়েনর 

জন্য ভারত সরকার এবং ভারতীয় িরজাভৰ্  ব্যাংক (আরিবআই) এর একিট উেদ্যাগ। এিট 
ব্যাংক এবং আিথৰ্ক �িত�ােনর মেধ্য তথ্য আদান �দােনর জন্য কাযৰ্কর ব্যব�া �দােনর 
জন্য আরিবআইেয়র �েচ�ার সােথ সাম�স্যপূণৰ্, যার ফেল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেদর িবিভ� 
সং�ার আরও ভাল ে�িডেটর শতৰ্  �হণ করেত স�ম কের।

 কাডৰ্  েহা�ার �ীকার করেছন েয এসিবআইিসিপএসএল, তার কাডৰ্  বা কাডৰ্  েহা�ার-এর 
ব্যি�গত তথ্যািদ েকােনা চাল ুবা ভিবষ্যৎ ে�িডট ব্ুযেরা সং�াগুিলেক (েযিট আরিবআই 
েথেক িনব�েনর শংসাপ�ও েপেয়েছ) জানােনার িবষেয় অনেুমাদন িদে�ন।

 এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ধারীর ে�িডট পিরেশােধর েরকডৰ্  স�িকৰ্ ত তথ্য একিট ে�িডট 
ইনফরেমশন সং�ােক 45 – 60 িদেনর মেধ্য �দান করেব।
েকানও িবতকৰ্  হেল এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্ ব্যবহারকারীেক েখলাপী িহসােব িরেপাটৰ্  করার 

আেগ িরেপািটৰ্ ং প�িতেত যথাযথ সংেশাধন করেব। তেব এিট আরও ল�ণীয় হেত পাের েয 
এ জাতীয় উ�াটন/�কােশর িবষয়িট উত্থািপত তদ� ও এই িবেরাধগুিল িন�িত্ত করার জন্য 
যথাসমেয় উপল� হেব।
কাডৰ্  েহা�ার আরও �ীকার কের িনে� েয কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল যােত িবিভ� 
আিথৰ্ক �িত�ােন পিরেশাধ না করেত পারা, িনেয়াগকারী এবং এসিবআইিসিপএসএল কতৃৰ্ ক 
িনেয়াগ-কৃত অন্য তৃতীয় প�েক কাডৰ্  অ্যাকাউ� সিঠকভােব পিরচালনা করা, যাচাইকরণ 
এবং অন্যান্য �শাসিনক পিরেষবার জন্য এসিবআইিসিপএসএল-েক অনুেমাদন িদে�। 
এছাড়াও এসিবআইিসিপএসএল কাডৰ্  েহা�ার িবষয়ক তথ্যগুিল এসিবআইিসিপএসএল-এর েয 
েকােনা েপের�, অনসুারী, অনেুমািদত বা সহেযাগী সং�ার সে� েশয়ার করেব যা 
এসিবআইিসিপএসএল বা তার েগা�ীভু� অন্যান্য েকা�ািন, অনসুাির, অনেুমািদত এবং/বা 
সহেযাগী সং�ার িবিভ� পণ্য ও পিরেষবার িবপণেনর উে�শ্য �েয়াজন হেব। 
এসিবআই কােডৰ্ র সবেচেয় গুরু�পূণৰ্ িনয়ম ও শতৰ্ াবলী www.sbicard.com-এও উপল�

গুরু�পণূৰ্ িনয়�ক তথ্য 
- কাডৰ্ িট ভারেতর পাশাপািশ িবেদেশও ব্যবহােরর জন্য ৈবধ। যিদও েনপাল ও ভুটােন ৈবেদিশক 

ম�ুার েলনেদন করার ে�ে� এিট ৈবধ নয়।

- ভারেতর বাইের েলনেদেনর জন্য কােডৰ্ র ব্যবহার আরিবআই এর এ�েচ� কে�াল েরগুেলশন 
সহ �েযাজ্য আইন এবং ফেরন এ�েচ� ম্যােনজেম� অ্যা�, 1999 ("FEMA") অনসুাের করেত 
হেব। ই�ারেনট ে�িডং েপাটৰ্ ালগুিলর মাধ্যেম ৈবেদিশক ম�ুার বািণজ্য অনেুমািদত নয়। েকানও 
ল�ন বা েমেন চলা ব্যথৰ্তার ে�ে�, আপিন দি�ত হবার জন্য দায়ব� হেত পােরন। আপনার 
িবেদশী এ�েচ� এনটাইেটলেম� সং�া� আপনার অনেুমািদত িডলার (AD) এর সােথ পরামশৰ্ 
করা উিচত।

- ে�িডট কাডৰ্  অ্যাকাউে� আপনার যিদ েকানও ে�িডট ব্যােল� থােক, এসিবআই কােডৰ্ র 
এই ে�িডট ব্যালা� আপনােক েফরত েদওয়ার অিধকার রেয়েছ।

- মলূ অ্যাকাউে�র েলনেদেনর জন্য েযমন িবেদশী সত্তায় িবিনেয়াগ বা স�া �াপেনর জন্য 
েরিমেট�/অথৰ্ �দােনর জন্য ে�িডট কাডৰ্  ব্যবহার করেবন না। িবেদেশ িবেদশী হওয়ায় - 
েযৗথ েভনচােরর বািস�ােদর সরাসির/িবেদেশ পুেরাপুির মািলকানাধীন অনেুমািদত সং�ায় 

িবিনেয়াগ আরিবআইেয়র মা�ার ডাইেরে�শেনর অধীেন ফাে�র অনমুিত�া� প�িত নয়।

- আরিবআইেয়র মা�ার সাকুৰ্ লার অনসুাের - বািস�ােদর জন্য ভারত েথেক িবিবধ 
েরিমট্যাে�র িবষেয় মা�ার সাকুৰ্ লার িহসােব লটািরর িটিকট, িনিষ� পি�কা, সুইপে�কেস 
অংশ েনওয়া, কল-ব্যাক পিরেষবািদর জন্য অথৰ্ �দান ইত্যািদর মেতা িনিষ� িজিনস েকনার 
জন্য ে�িডট কােডৰ্ র ব্যবহার িনিষ�। েযেহতু এই জাতীয় আইেটম/ি�য়াকলােপর জন্য 
ৈবেদিশক ম�ুার েকানও ব্যবহার অনেুমািদত নয়। আরও তেথ্যর জন্য দয়া কের ভারত েথেক 
বসবাসকারীেদর জন্য িবিবধ েরিমট্যা� স�িকৰ্ ত মা�ার সাকুৰ্ লার পড়ুন।


