এসবিআইবসবিএসএল প্রাইবসিং িবলবস

এসবিআই কার্ড-এর সিথেথক গুরুত্বপূ র্ড বিয়মািবি ও শর্ডািবি
1. বিবিন্ন বি ও চার্জ
A. িাবষজক বি ও িু ননজিীকরণ বি
এসবিআই ক্রেবিট কার্িজ (এসবিআই কািজ) িাবষজক বি ও িু ননজিীকরণ বি প্রর্ ার্য হয়। িাবষড ক বি হথিা এককািীি নিওয়া চার্ড
ও পু িিড িীকরর্ চার্ড হথিা যা প্রবর্ িছর নিওয়া হয়। এই বি বিবিন্ন কািজ ক্রহাল্ডার্রর ক্রের্ে বিবিন্ন হয়, এিিং বিবিন্ন কার্িজর
ক্রের্ে বিন্ন বিন্ন হয়। ক্রেবিট কার্িজর এই বি প্রর্য়াগ করার সমর্য় কািজ ক্রহাল্ডারর্ক র্ানার্না হয়। বিবিন্ন ধরর্ণর এই বি কািজ
ক্রহাল্ডার্রর অ্যাকাউন্ট ক্রের্ক সরাসবর ক্রকর্ট ক্রনওয়া হয় এিিং ক্রসই িবরমাণ অ্েজ কার্িজর মাবসক ক্রেটর্মন্ট বরর্িার্টজ উর্েখ করা
োর্ক ক্র বক কারর্ণ তা ক্রনওয়া হর্য়র্ে। প্রােবমক কািজ ক্রহাল্ডারর্ক অ্বতবরক্ত কািজ ইসু য করার ক্রের্েও আলাদা আলাদা চার্জ ক্রনওয়া
হর্য় োর্ক।
B. কযাশ অ্যািিান্স বি
র্রুরীকালীন িবরবিবতর্ত কািজর্হাল্ডার এই কািজ িযিহার কর্র ক্রিার্মবন্টক/ ইন্টযারনযাশানাল এটিএম ক্রের্ক নগদ অ্েজ তুলর্ত
িার্রন। এইধরর্ণর প্রর্তযকিার উইেড্রয়ার্লর ক্রের্ে একটি ট্রান্সর্াকশন চার্জ ক্রকর্ট ক্রনওয়া হর্ি এিিং কািজর্হাল্ডারর্ক িরিতী
ক্রেটর্মর্ন্ট তা র্াবনর্য় ক্রদওয়া হর্ি। ট্রান্সর্াকশন বি বহসার্ি 2.5 শতািংশ অ্েিা 300 টাকার মর্ধয ক্র টি ক্রিশী হর্ি ক্রসটি
ক্রিার্মবেক এটিএম এিিং 3 শতািংশ অ্েিা 300 টাকা ক্র টা ক্রিশী হর্ি তা ইন্টযারনযাশানাল এটিএম-এ ট্রান্সর্াকশর্নর ক্রের্ে ক্রকর্ট
ক্রনওয়া হর্ি। এই ট্রান্সর্াকশন বি এসবিআই কািজস এন্ড ক্রির্মন্ট সাবিজ র্সস প্রাইর্িট বলবমর্টি (এসবিআইবসবিএসএল)-এর
বির্িচনার উির বনিজ র কর্র। প্রবতটি নগদ িবরমাণ অ্েজ া অ্বিম বহসার্ি ক্রনওয়া হয় তার র্নয ক্র বদন উইেড্র করা হর্লা ক্রসবদন
ক্রের্ক তবদন না ি জন্ত সম্পূ ণজ িবরর্শাধ হর্ে তার র্নয একটা বনবদজ ষ্ট হার্র চার্জ ক্রকর্ট ক্রনওয়া হয় (অ্নু িহ কর্র চার্র্জর র্নয
উর্েবখত বশবিউলটি ক্রদখু ন)।
C. কযাশ ক্রির্মন্ট বি
কািজর্হাল্ডারর্ক বনবদজ ষ্ট এসবিআই িযাঙ্ক শাখাগুবল অ্েিা এসবিআই অ্যার্সাবসর্য়ট িযার্ঙ্কর শাখাগুবলর্ত ক্র র্ত হর্ি এিিং ক্রসখার্ন
ক্রেবিট কািজ নম্বর ও ক্রি-ইন বির্ি টাকার িবরমাণ উর্েখ কর্র শাখার বনবদজ ষ্ট কাউন্টার্র ক্রসই িবরমাণ অ্েজ র্মা করর্ত িার্রন।
একটি ইন্সটযান্ট ক্রির্মন্ট প্রাবিস্বীকারিে বিল ক্রি করার ির্রই আিনার্ক ক্রদওয়া হর্ি। এই িবরর্ষিাটি 100 টাকার উর্ধজ ক্র সকল
প্রর্ ার্য টযাক্সগুবল আর্ে ক্রসগুবলর ক্রের্ে উিলব্ধ।
D. বিবিন্ন চার্জ
i.
বিবিন্ন চার্জ ও বি ক্র গুবল বিবিন্ন সমর্য় বিবিন্নিার্ি প্রর্ ার্য, ক্র গুবল এসবিআইবসবিএসএল দ্বারা তার
কািজর্হাল্ডারর্ক ক্রদওয়া বনবদজ ষ্ট িবরর্ষিার র্নয অ্েিা কািজ অ্যাকাউর্ন্টর সর্ে সেবতবিহীনিার্ি ক্রকার্না ত্রুটি ঘর্ট
োকর্ল কািজর্হাল্ডারর্ক ক্রসই অ্েজ িবরর্শাধ করর্ত হয়
ii
এসবিআইবসবিএসএল ক্র র্কান চার্জ িা বিগুবল বিবিন্ন সমর্য় িবরিতজ ন করা িা ক্র র্কান নতুন চার্জ িা বি ক্র াগ
করর্ত িার্র বদ তা উি ুক্ত মর্ন কর্র তাহর্ল ক্রসটি কািজর্হাল্ডারর্ক োসমর্য় র্াবনর্য় ক্রদওয়া হয়।
E. সু দমু ক্ত ক্রিস বিবরয়ি
সু দমু ক্ত ক্রেবিট কার্িজর সময়সীমা িযিসায়ীর দািী করা সময় ক্রের্ক 20 ক্রের্ক 50 বদর্নর মর্ধয হর্ত িার্র। বদও এটি
প্রর্ ার্য হর্ি না বদ ক্রদখা ায় ক্র িূ িজিতী মার্সর ির্কয়া সম্পূ ণি
জ ার্ি িবরর্শাধ করা হয়বন অ্েিা কািজর্হাল্ডার ক্রকার্না এটিএম
ক্রের্ক ক্রকার্না নগদ অ্েজ তুর্লর্ে।
F. িাইনান্স চার্জ (িবরর্ষিা চার্জ)
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িাইনান্স চার্জগুবল িবরর্শাধ করর্ত হয় মাবসক সুর্দর বিবির্ত প্রবতটি ক্রলনর্দর্নর ক্রের্ে ার্ত অ্ন্তিুজক্ত োর্ক না িবরর্শাধ করা
ইএমআই বকবিগুবল ক্র খার্ন কািজর্হাল্ডার ক্রির্ে বনর্য়র্েন ক্র ক্রলনর্দর্ন তাবরখ ক্রের্ক তার ির্কয়া সম্পূ ণি
জ ার্ি িবরর্শাধ না করা
ি জন্ত এিিং প্রবতটি অ্বিম া নগদ বহসার্ি ক্রনওয়া হর্য়র্ে তা িবরর্শাধ না করা ি জন্ত। কার্িজর সুর্দর হার চলমান এিিং এটি
কািজর্হাল্ডার্রর িযিহার ও ক্রির্মন্ট িযাটার্ণজর উির বনিজ র কর্র এিিং এটি একটি বনবদজ ষ্ট সময়ার্ন্ত ি জার্লাচনা করা হয়। কািজধারী বদ
িাওনা ক্রমটািার তাবরর্খর (PDD) আর্গ ত িাওনা আর্ে (TAD)তাাঁর আিংবশক বকম্বা ক্রকার্না প্রদি অ্েজ না ক্রদয়, ক্র মন বক
ক্রেতার আর্গর মাস ক্রের্ক এিিং িতজ মান মার্সর অ্বনষ্পন্ন বিবত আর্ে, আর িূ ণজ িাবক িাওনার িু র্রা প্রদি অ্েজ িাওনা ক্রমটািার
বতবের আর্গই বদর্য় ক্রদয় তাহর্ল িাওনা ক্রমটািার বতবের সময় া অ্িসান-বিবত োর্ক তাাঁর উির্র আবেজক মূলয ধা জ হর্ি| িাইনান্স
চার্র্জর সাম্প্রবতক হার মাবসক 3.35 শতািংশ (িাবষজক 40.2 শতািংশ) এিিং এটি ক্রলনর্দন করার তাবরখ ক্রের্ক লাগু করা হয় এিিং এটি
এসবিআই কািজ এন্ড ক্রির্মন্ট সাবিজ র্সস প্রাইর্িট বলবমর্টি (এসবিআইবসবিএসএল)-এর বির্িচনাধীর্ন িবরিতজ নসার্িে। িাইনান্স
চার্জ া প্রদানর্ াগয ক্রসটি প্রর্য়াগর্ াগয কর্রর উির ক্রলবি বহসার্ি ধা জ করা হয় এিিং তবদন না ি জন্ত ক্রসটি কািজর্হাল্ডার্রর
অ্যাকাউন্ট ক্রের্ক সম্পূ ণজ িবরর্শাধ হর্ে ততবদন ধর্র ক্রসটি ক্রকর্ট ক্রনওয়া হর্ত োর্ক।
a.
নগদ ক্র িবরমাণ অ্েজ অ্বিম ক্রনওয়া হয় ক্রসই ক্রলনর্দর্নর তাবরখ ক্রের্ক এটি তবদন না ি জন্ত সম্পূ ণি
জ ার্ি িবরর্শাধ করা
হর্ে ততবদন এটি প্রর্ ার্য োর্ক।
উদাহরর্ 1 – কািজ ক্রেটর্মর্ন্টর তাবরখ – প্রবত মার্সর 15 তাবরর্খ।
16ই র্ু ন 2015 ক্রের্ক 15ই র্ু লাই 2015-এর মর্ধয করা ক্রলনর্দন
1. 20ক্রশ র্ু ন 2015 তাবরর্খ 5000 টাকার ক্রকার্না খু চর্রা ক্রকনাকাটা করা।
2. 10ই র্ু লাই 2015 তাবরর্খ 7000 টাকা নগদ অ্েজ তুর্ল ক্রনওয়া।
ধর্র ক্রনওয়া হর্ে ক্র 15ই র্ু ন 2015-এর িূ র্িজ ক্রকার্না ির্কয়া অ্েজ ক্রনই, এিার কািজ ক্রহাল্ডার 15ই র্ু লাই তাবরর্খ ক্র ক্রেটর্মন্ট
িার্ি তার্ত ক্রদখার্না হর্ি ক্র 12,000 টাকার ক্রলনর্দন করা হর্য়র্ে ার্ত 7000 টাকা নগদ অ্েজ ক্রতালার র্নয 5 বদর্নর র্নয
িাইনান্স চার্জ প্রর্ ার্য হর্ি। কািজর্হাল্ডারর্ক এই ির্কয়া অ্র্েজর র্নয 5ই আগষ্ট 2015 তাবরর্খর মর্ধয সমি অ্েজ িবরর্শাধ করর্ত
হর্ি া ক্রেটর্মন্ট তাবরখ ক্রের্ক িরিতী 20 বদর্নর মর্ধয া নূ যনতম ির্কয়া িবরমাণ িা সম্পূ ণজ অ্র্েজর র্নয িলিত করা হর্ি।
অ্নু িহ কর্র মর্ন রাখর্িন ক্র বদ ক্রকার্না ক্রকার্না ক্রির্মন্ট আিনার ক্রেবিট কার্িজর সার্ির্ে িবরর্শাধ করা হর্য় োর্ক ক্রসটি
ক্রের্ক প্রের্ম আিনার নূ যনতম ক্র ির্কয়া অ্েজ প্রদান করর্ত হয় (এর মর্ধয অ্ন্তিুজক্ত সমি রকর্মর প্রর্ ার্য কর, ইএমআই বিবিক
ক্রপ্রািার্ের উির ধা জ করা ইএমআই + সিজর্মাট ির্কয়ার 5 শতািংশ) তা ক্রের্ক িাদ ক্রদওয়া হর্ি, বি ও অ্নযানয চার্জ ( বদ বকেু
োর্ক) তার সার্ে সার্ে িযার্লন্স ট্রান্সিার িযার্লন্স ( বদ বকেু োর্ক), খু চর্রা িযার্লন্স ( বদ বকেু োর্ক) এিিং সির্শর্ষ নগদ অ্র্েজর
র্নয ক্র িযার্লন্স ( বদ বকেু োর্ক) ির্র োকর্ি তা ক্রনওয়া হর্ি। িাইনান্স চার্জগুবল িূ িজিতী ক্রেটর্মর্ন্টর তাবরখ ক্রের্ক আর্রাি
করা হর্ি বদ না বরর্টল িযার্লর্ন্সর আউটেযাবন্ডিং আর্রাি না করা হর্য় োর্ক ক্রসখার্ন িাইনান্স চার্জ ক্রলনর্দন করার তাবরখ ক্রের্ক
আর্রাি করা হর্ি।
বদ ক্রদখা ায় ক্র আউটেযাবন্ডিং ক্রেটর্মর্ন্ট ক্রকার্না নগদ িযার্লন্স ক্রনই এিিং িূ িজিতী ক্রেটর্মন্ট ক্রের্ক ক্রকার্না ির্কয়া ক্রদখার্না
হয়বন এিিং ক্রির্মন্ট ির্কয়া তাবরর্খর মর্ধয বরর্টল িযার্লন্স আউটেযাবন্ডিংর্য়র উির্র ক্রেটর্মর্ন্টর তাবরর্খ প্রদান করা হর্য় োর্ক,
ক্রসর্ের্ে ক্রকার্না িাইনান্স চার্জ কাটা হর্ি না।
উদাহরর্ 2 – কািজ ক্রেটর্মর্ন্টর তাবরখ প্রবত মার্সর 2 তাবরখ।
3রা র্ানু য়ারী 2015 ক্রের্ক 2রা ক্রিব্রুয়ারী 2015 সার্লর মর্ধয করা ক্রলনর্দন
1. 5ই র্ানু য়ারী 2015 তাবরর্খ 10000 টাকার খু চর্রা ক্রকনাকাটা করা
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2. 15ই র্ানু য়ারী 2015 তাবরর্খ 30000 টাকার ক্রকনাকাটা অ্নলাইর্নর মাধযর্ম।
ধর্র ক্রনওয়া হর্ে ক্র 2রা র্ানু য়ারী 2015 ক্রেটর্মন্ট ক্রের্ক ক্র িূ িজিতী ক্রকার্না িযার্লন্স ির্কয়া ক্রনই, ক্রসর্ের্ে কািজর্হাল্ডার 2রা
ক্রিব্রুয়ারী তাবরর্খর প্রাি ক্রেটর্মর্ন্ট ক্রদখর্িন ক্র 40000 টাকার ক্রলনর্দন করা হর্য়র্ে। তার এই ির্কয়া ক্রির্মন্টটি 22ক্রশ
ক্রিব্রুয়ারী 2015 তাবরর্খর মর্ধয িবরর্শাধ করর্ত হর্ি া ক্রেটর্মর্ন্টর তাবরখ ক্রের্ক 20 বদন ির ি জন্ত া হর্লা সমি িবরমাণ িা
নূ যনতম ির্কয়া িবরমার্নর মধযিতী।
বদ ক্রদখা ায় ক্র আউটেযাবন্ডিং ক্রেটর্মর্ন্ট ক্রকার্না নগদ িযার্লন্স ক্রনই এিিং িূ িজিতী ক্রেটর্মন্ট ক্রের্ক ক্রকার্না ির্কয়া ক্রদখার্না
হয়বন এিিং ক্রির্মন্ট ির্কয়া তাবরর্খর মর্ধয বরর্টল িযার্লন্স আউটেযাবন্ডিংর্য়র উির্র ক্রেটর্মর্ন্টর তাবরর্খ প্রদান করা হর্য় োর্ক,
ক্রসর্ের্ে ক্রকার্না িাইনান্স চার্জ কাটা হর্ি না।
প্রবতমার্স নূ যনতম িবরমাণ অ্েজ িবরর্শাধ করার অ্েজ হর্লা িবরর্শাধ করার সময়কাল ক্রির়্ে ার্ি ারির্ল আিনার ির্কয়া অ্র্েজর
উির সুর্দর িবরমাণ িা়ের্ত োকর্ি িের্রর ির িের ধর্র। অ্েজাত্, িারতীয় মূ দ্রায় 5000 টাকার ক্রকার্না ক্রলনর্দন করা হর্ল বদ
প্রবতমার্স নূ যনতম িবরমাণ অ্েজ িবরর্শাধ করা হর্ত োর্ক (প্রবতমার্স 200 টাকা বহসার্ি নূ যনতম িবরমাণ), ক্রসর্ের্ে এটির র্নয
সময় লাগর্ি 44 মাস, ক্র সময়কার্ল আিনার সম্পূ ণজ ির্কয়া িবরমাণ অ্েজ িবরর্শাধ হর্ি।
উদাহরর্ 3 – কািজ ক্রেটর্মর্ন্টর তাবরখ – প্রবতমার্সর 2 তাবরখ
3রা মাচজ 2015 তাবরখ ক্রের্ক 2রা এবপ্রল 2015 তাবরর্খর মর্ধয করা ক্রলনর্দন
1. 5ই মাচজ 2015 তাবরর্খ ক্রদওয়া িাবষজক বি 500 টাকা
2. 5ই মাচজ 2015 তাবরর্খ প্রদানর্ াগয কর 72.50 টাকা
3. 15ই মাচজ 2015 তাবরর্খ 6000 টাকা বদর্য় অ্নলাইর্ন ক্রকার্না ক্রকনাকাটা করা
ধর্র ক্রনওয়া হর্ে ক্র 2রা মাচজ 2015 ক্রেটর্মন্ট ক্রের্ক ক্র িূ িজিতী ক্রকার্না িযার্লন্স ির্কয়া ক্রনই, ক্রসর্ের্ে কািজর্হাল্ডার 2রা এবপ্রল
তাবরর্খর প্রাি ক্রেটর্মর্ন্ট ক্রদখর্িন ক্র 6752.50 টাকার ক্রলনর্দন করা হর্য়র্ে। ক্রমাট ির্কয়ার িবরমাণ শুধু মাে টাকার বহসার্ি
রাউর্ন্ডি কর্র হর্ি 6573 টাকা। তার এই ির্কয়া ক্রির্মন্টটি 22ক্রশ এবপ্রল 2015 তাবরর্খর মর্ধয িবরর্শাধ করর্ত হর্ি া
ক্রেটর্মর্ন্টর তাবরখ ক্রের্ক 20 বদন ির ি জন্ত া হর্লা সমি িবরমাণ িা নূ যনতম ির্কয়া িবরমার্নর মধযিতী।
ধর্র ক্রনওয়া হর্ে ক্র কািজ ক্রহাল্ডার নূ যনতম ির্কয়া িবরমান বহসার্ি 398 টাকা িবরর্শাধ করর্লন (সমি ির্কয়ার উির 5 শতািংশ)
+ 22ক্রশ এবপ্রল 2015 তাবরর্খ প্রর্ ার্য কর, া বনকটতম দশবমর্ক রাউর্ন্ডি করা হর্য়র্ে, িাইনান্স চার্জ কা জকরী হার্র আর্রাি
করা হর্ি এিিং সমি ির্কয়ার উির তা ু ক্ত করা হর্ি। 3.35 শতািংশ বহসার্ি মাবসক কা জকরী হার ধর্র, িাইনান্স চার্জ
বনম্নবলবখতিার্ি কযালকুর্লশন করা হর্ি:
500 টাকার িযার্লর্ন্সর উির (5ই মাচজ ক্রের্ক 22ক্রশ এবপ্রল) 49 বদর্নর র্নয: (3.35*12)*(49/365)*500/100= 26.98 টাকা
72.50 টাকার উির প্রর্ ার্য কর ((5ই মাচজ ক্রের্ক 22ক্রশ এবপ্রল) 49 বদর্নর র্নয: (3.35*12)*(49/365)*72.50/100= 3.91
টাকা
6000 টাকার উির িযার্লন্স (15ই মাচজ ক্রের্ক 22ক্রশ এবপ্রল) 39 বদর্নর র্নয: (3.35*12)*(39/365)*6000/100= 257.72 টাকা
6175 টাকার উির িযার্লন্স (22ক্রশ এবপ্রল ক্রের্ক 2রা ক্রম) 10 বদর্নর র্নয: (3.35*12)*(10/365)*6,175 /100= 68 টাকা
ক্রমাট ক্র িবরমাণ সুদ ধা জ করা হল তা হর্লা 356.61 টাকা।
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ধর্র ক্রনওয়া হল ক্র কািজর্হাল্ডার 3রা এবপ্রল 2015 ক্রের্ক 2রা ক্রম 2015-র মর্ধয ক্রকার্না ক্রলনর্দন কর্রনবন এমতািিায় 2রা ক্রম
তাবরর্খ প্রাি ক্রেটর্মর্ন্ট ক্রমাট ক্র িবরমাণ ির্কয়া ক্রদখার্না হর্ি তার্ত প্রবতিবলত হর্ি ক্রকনাকাটা করার র্নয সমি ির্কয়া
িবরমাণ, ধা জ সু দ, বি ও বিবিন্ন চার্জ বদ বকেু ক্রের্ক োর্ক এিিং অ্নযানয সমি প্রর্ ার্য কর।
বদ কািজর্হাল্ডার নূ যনতম ির্কয়া িবরমাণ (5 শতািংশ) প্রবতমার্স িবরর্শাধ করর্ত োর্কন এিিং ধা জ করা সুর্দর িবরমাণ িবরর্শাধ
করর্ত োর্কন তাহর্ল তার সমি ির্কয়া িবরর্শাধ করর্ত সময় লাগর্ি (100 শতািংশ / 5 শতািংশ – 20)।
উদাহরণ 4:
কািজ বিিৃ বত বতবে - প্রবত মার্সর বদ্বতীয় বদন
3 বির্সম্বর 15 আর 2 র্ানু য়ারী 16 র মর্ধয সম্পন্ন ক্রলনর্দন
1) 500 টাকার খু চরা েয় - 15 বির্সম্বর 2015
2) 600 টাকার অ্নলাইর্ন েয় - 20 বির্সম্বর 15
মর্ন কর্র ক্রনওয়া ক্রহাক ক্র 2 বির্সম্বর 2015 বিিৃ বতর ির ক্রকার্না িূ িজিতী ক্রর্র ক্রনই, কািজধারীর 2 র্ানুয়ারীর বিিৃ বত ক্রদখার্ি
1100 টাকার ক্রলনর্দন, িূ ণজ ক্রদনা 1100 টাকা. কািজধারীর্ক সম্পূ ণজ ক্রদনা িা নূ যনতম ক্রদনা 22 র্ানুয়ারী 2016 র আর্গ ক্র মন বক
বিিৃ বত বতবের 20 বদর্নর মর্ধয বমটির্য় বদর্ত হর্ি.
ধর্র ক্রনওয়া াক কািজধারী 500 টাকার আিংবশক প্রদি অ্েজ বমটির্য় ক্রদয়. িূ ণজ ক্রদনার উঅ্িরই বনধজাবরত হার্র আবেজক মূ লয ধা জ হর্ি
এিিং িূ ণজ ক্রদনার সর্ে ক্র াগ করা হর্ি. ধর্র ক্রনওয়া াক ক্র বনধজাবরত হার 3.35% প্রবত মার্স, তাহর্ল আবেজক মূ লযর গণনা বনম্ন
িার্ি করা হয়
500 টাকা ক্রর্র্রর উির্র (15 বির্সম্বর ক্রের্ক 22 র্ানু য়ারী) 39 বদর্নর র্নয:
(3.35 * 12) * (39/365) * 500/100 = 21.48 টাকা
600 টাকা ক্রর্র্রর উির্র (20th বির্সম্বর ক্রের্ক 22nd র্ানু য়ারী) 34 বদর্নর র্নয:
(3.35 * 12) * (34/365) * 600/100 = 22.47 টাকা
600 টাকা ক্রর্র্রর উির্র (22 র্ানু য়ারী ক্রেকই 2 ক্রিব্রুয়ারী) 10 বদর্নর র্র্নয
(3,35 * 12) * (10/365) * 600/100 = 6.61 টাকা
ক্রমাট সু দ = 50.56 টাকা
3 ক্রিব্রুয়ারী 2016 – 2 মাচজ 2016 মর্ধয সম্পন্ন ক্রলনর্দন
1) শুরুর্ত ক্রর্র 650.56 টাকা - 3 ক্রিব্রুয়ারী 2016
2) খু চরা েয় 1000 টাকা - 5 ক্রিব্রুয়ারী 2016
2) অ্নলাইর্ন েয়- 3000 টাকা – 15 ক্রিব্রুয়ারী 2016
ধর্র ক্রনওয়া াক 2 ক্রিব্রুয়ারী 2016 র বিিৃ বত হইর্ত িূ িজিতী ক্রর্র হর্ে 650.46 টাকা, কািজধারীর্ক সম্পূ ণজ ক্রদনা বকম্বা নূ যনতম
ক্রদনার বকেু অ্িংশ 22 ক্রিব্রুয়ারী 2016 র মর্ধয, অ্েজাত বিিৃ বত বতবের 20 বদর্নর মর্ধয.
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ধর্র ক্রনওয়া াক কািজধারী বনধজাবরত তাবরখ অ্েজাত 15 ক্রিব্রুয়ারীর মর্ধয সম্পূ ণজ ক্রির্মন্ট কর্র ক্রদয়, কা জকর হার 3.35% ধর্র বনর্য়
আবেজক মূ লযর গণনা বনম্ন িার্ি করা হয়:
ক্রর্র 650.56 টাকা (3 ক্রিব্রুয়ারী – 15 ক্রিব্রুয়ারী) 12 বদর্নর র্নয:
(3,35 * 12) * (12/365) * 650,56 / 100 =8.60 টাকা
ক্রমাট সু দ = 8.60 টাকা
অ্বনষ্পন্ন েয় মূর্লযর ক্র াগ, সু র্দর িার, বি ও িার, বদ বকেু োর্ক, এিিং সমি প্রর্ ার্য কর প্রবতিবলত হর্ি িূ ণজ ক্রদনা বহর্সর্ি 2
মার্চজর বিিৃ বতর্ত
G. ক্রদরী কর্র করা ক্রির্মর্ন্টর র্নয বিবিন্ন চার্জ
ক্রির্মন্ট করার ির্কয়া তাবরর্খ বদ নূযনতম িবরমাণ ির্কয়া িবরর্শাধ না করা হর্য় োর্ক ক্রসর্ের্ে ক্রলট ক্রির্মন্ট চার্জ প্রর্ ার্য হর্ি।
0 টাকা ক্রের্ক 200 টাকা ি জন্ত ক্রমাট ির্কয়ার িবরমাণ শূ ণয, 200 টাকা ক্রের্ক 500 টাকা ির্কয়া োকর্ল 100 টাকা চার্জ ক্রনওয়া
হর্ি, 500 টাকার উর্ধজ ক্রের্ক 1000 টাকা ি জর্ন্তর ক্রের্ে 400 টাকা, 1000 টাকার উর্ধজ ক্রের্ক 10000 টাকা ি জন্ত 500 টাকা
এিিং 10000 টাকার উর্ধজ হর্ল 750 টাকা ক্রলট ক্রির্মন্ট চার্জ করা হর্ি।
উদাহরর্ 1 - কািজ ক্রেটর্মর্ন্টর তাবরখ – প্রবতমার্সর 2রা তাবরখ।
3রা র্ানু য়ারী 2015 ক্রের্ক 2রা ক্রিব্রুয়ারী 2015 তাবরর্খর মর্ধয করা ক্রলনর্দন
1. 5ই র্ানু য়ারী 2015 তাবরর্খ 5000 টাকার খু চর্রা ক্রকনাকাটা করা
2. 15ই র্ানু য়ারী 2015 তাবরর্খ 5000 টাকার ক্রকনাকাটা করা অ্নলাইর্নর মাধযর্ম
ধর্র ক্রনওয়া হর্ে ক্র 2রা র্ানু য়ারী 2015 ক্রেটর্মন্ট ক্রের্ক ক্র িূ িজিতী ক্রকার্না িযার্লন্স ির্কয়া ক্রনই, ক্রসর্ের্ে কািজর্হাল্ডার 2রা
ক্রিব্রুয়ারী তাবরর্খর প্রাি ক্রেটর্মর্ন্ট ক্রদখর্িন ক্র 10,000 টাকার ক্রলনর্দন করা হর্য়র্ে। তার এই ির্কয়া ক্রির্মন্টটি 22ক্রশ
ক্রিব্রুয়ারী 2015 তাবরর্খর মর্ধয িবরর্শাধ করর্ত হর্ি া ক্রেটর্মর্ন্টর তাবরখ ক্রের্ক 20 বদন ির ি জন্ত া হর্লা সমি িবরমাণ িা
নূ যনতম ির্কয়া িবরমার্নর মধযিতী।
বদ কািজর্হাল্ডার নূযনতম ির্কয়া িবরমার্ণর দরুন িা তার ক্রের্ক ক্রিশী ক্রকার্না িবরমাণ অ্েজ 22ক্রশ ক্রিব্রুয়ারীর মর্ধয িবরর্শাধ না
কর্রন তাহর্ল তাাঁর ক্রের্ে 500 টাকা ক্রলট ক্রির্মন্ট চার্জ ক্রনওয়া হর্ি (1000 টাকার উর্ধজ ক্রের্ক 10,000 টাকা ি জন্ত ক্রের্ে 500
টাকা ক্রনওয়া হয় োর্ক)।
উদাহরণ 2 – কািজ ক্রেটর্মর্ন্টর তাবরখ – প্রবত মার্সর 2রা তাবরখ।
3রা ক্রিব্রুয়ারী 2015 ক্রের্ক 2রা মাচজ 2015 তাবরর্খ করা ক্রলনর্দন
1. 8ই ক্রিব্রুয়ারী 2015 তাবরর্খ 2000 টাকার খু চর্রা ক্রকনাকাটা করা
2. 19ক্রশ মাচজ 2015 তাবরর্খ 2500 টাকা বদর্য় অ্নলাইর্ন ক্রকার্না ক্রকনাকাটা করা
ধর্র ক্রনওয়া হর্ে ক্র 2রা ক্রিব্রুয়ারী 2015 ক্রেটর্মন্ট ক্রের্ক ক্র িূ িজিতী ক্রকার্না িযার্লন্স ির্কয়া ক্রনই, ক্রসর্ের্ে কািজর্হাল্ডার 2রা
মাচজ তাবরর্খর প্রাি ক্রেটর্মর্ন্ট ক্রদখর্িন ক্র 4500 টাকার ক্রলনর্দন করা হর্য়র্ে। তার এই ির্কয়া ক্রির্মন্টটি 22ক্রশ মাচজ 2015
তাবরর্খর মর্ধয িবরর্শাধ করর্ত হর্ি া ক্রেটর্মর্ন্টর তাবরখ ক্রের্ক 20 বদন ির ি জন্ত া হর্লা সমি িবরমাণ িা নূ যনতম ির্কয়া
িবরমার্নর মধযিতী।
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বদ কািজর্হাল্ডার নূ যনতম ির্কয়া িবরমার্ণর দরুন িা তার ক্রের্ক ক্রিশী ক্রকার্না িবরমাণ অ্েজ 22ক্রশ মার্চজর মর্ধয িবরর্শাধ না কর্রন
তাহর্ল তাাঁর ক্রের্ে 500 টাকা ক্রলট ক্রির্মন্ট চার্জ ক্রনওয়া হর্ি (1000 টাকার উর্ধজ ক্রের্ক 10,000 টাকা ি জন্ত ক্রের্ে 500 টাকা
ক্রনওয়া হয় োর্ক)।
H. সীমা অ্বতেম করার বি – িবরর্ষিা প্রদানকারী বহসার্ি এসবিআই কািজ কািজর্হাল্ডার্রর দ্বারা ক্রচষ্টা করা কর্য়কটি সু বনবদজ ষ্ট
ক্রলনর্দন অ্নুর্মাদন করার ক্রের্ে ক্রদখর্ত িার্র ক্র ক্রসটি ক্রেবিট সীমার ক্রিশী হর্ে বকনা িা ক্রসটি সীমা অ্বতেম করর্ে
বকনা। অ্নুিহ কর্র মর্ন রাখর্িন ক্র বদ ির্কয়া িবরমাণ ক্রেবিট সীমার্ক অ্বতেম কর্র, ক্রসর্ের্ে বলবমট অ্বতেম করা
অ্র্েজর উির 2.5 শতািংশ হার্র িা 500 টাকা ক্র িবরমাণ ক্রিশী হর্ি ক্রসটি ওিার-বলবমট বি বহসার্ি আর্রাি করা হর্ি।
ওিার-বলবমট েযাটাসও প্রর্য়াগ করা হর্ি কারণ বিবিন্ন বি এিিং/অ্েিা ধা জ করা সুর্দর উির্র।
I.

ক্রির্মন্ট বিসঅ্নার বি
ক্রকার্না ক্রির্মন্ট বিসওনার হওয়ার ক্রের্ে, কািজর্হাল্ডারর্ক ক্রির্মন্ট অ্যামাউর্ন্টর উির্র 2 শতািংশ হার্র অ্েিা
নু যনতম 350 টাকা ক্রির্মন্ট বিসঅ্নার বি বদর্ত হর্ি।

J. অ্নযানয চার্জগুবল:






কািজ প্রবতিািন বি: 100 টাকা ক্রের্ক 25 টাকা
চার্জবিি বরট্রিিাল বি: 225 টাকা
ক্রচক বিক আি বি: 90 টাকা
ক্রেটর্মন্ট বরট্রিিাল বি - 2 মার্সর ক্রিশী িু রার্না ক্রেটর্মর্ন্টর ক্রের্ে প্রবত ক্রেটর্মন্ট 10 টাকা হার্র ক্রনওয়া হর্ি
বির্দবশক মু দ্রায় ক্রলনর্দন করার বি – 3.5 শতািংশ
বিবনময় হার িযিহার করা হয় বির্দবশক মূদ্রার্ক িারতীয় টাকায় িবরিতজ ন করর্ত ক্র অ্েজ লার্গ া বিসা/ মাোর
কািজ দ্বারা বনধজাবরত হর্ি, ঘটনা াই ক্রহাক না ক্রকন, কািজ সিংিার দ্বারা বিবনময় হার্রর উির্র বিবি কর্র ক্র তাবরর্খ
এসবিআই কািজ ক্রলনর্দন করা সমাি হয় া ক্র তাবরর্খ প্রকৃত ক্রলনর্দন করা হর্য়র্ে তার সর্ে একই না হর্ত
িার্র। বিসা/ মাোরকািজ দ্বারা ক্রশয়ার করা িারতীয় মুদ্রায় িবরিতজ ন করা বির্দবশক মু দ্রার উির্র 3.5 শতািংশ
ক্রলনর্দন বি বহসার্ি ক্রনওয়া হয়।

2. সীমা
এসবিআইবসবিএসএলঃএর আিযন্তরীন ক্রেবিট ক্র াগযতামার্নর উির বনিজ র কর্র কািজর্হাল্ডার্রর ক্রেবিট বলবমট ও কযাশ
বলবমট বনধজারণ করা হয় (অ্যাি-অ্ন কািজর্হাল্ডারগণ প্রাইমারী অ্যাকাউন্ট ক্রহাল্ডার্রর সর্ে ঐ একই সীমা ক্রশয়ার কর্র বনর্ত
িার্র)। এই সীমার বিষর্য় ািতীয় বিিরণী কািজর্হাল্ডারর্ক কািজ সরিরাহ করার বদর্নই র্াবনর্য় ক্রদওয়া হয়। ক্রেবিট বলবমট ও
কযাশ বলবমট বিষর্য় প্রবত ক্রেটর্মর্ন্টর মাধযর্ম কািজ ক্রহাল্ডারর্ক র্াবনর্য় ক্রদওয়া হয়। উিলব্ধ ক্রেবিট বলবমট (অ্েজাত
িযিহার্রর র্নয উিলব্ধ ক্রেবিট বলবমট) ক্রেটর্মন্ট বতরীর সমর্য় ক্রেটর্মর্ন্টর অ্িংশ বহসার্ি ক্রদওয়া হর্য় োর্ক।
এসবিআইবসবিএসএল বনবদজ ষ্ট সময়ান্তর কািজর্হাল্ডার্রর অ্যাকাউন্ট ি জার্লাচনা কর্র োর্কন এিিং আিযন্তরীন শতজ ািলীর
বিবির্ত কািজর্হাল্ডার্রর ক্রেবিট বলবমট িাব়ের্য় ক্রদন িা কবমর্য় ক্রদন। বদ ক্রকার্না কািজর্হাল্ডার ক্রেবিট বলবমট িা়োর্ত চান
তাহর্ল ক্রসর্ের্ে বতবন এসবিআইবসবিএসএল-ক্রক বলবখতিার্ি র্াবনর্য় তা করর্ত িার্রন এিিং তার স্বির্ে তার আর্য়র
শিংসািে প্রদান করর্ত হর্ি। এসবিআইবসবিএসএল তার বনর্স্ব বির্িচনা ও নতুনিার্ি প্রাি নবেির্ের উির বিবি কর্র
কািজর্হাল্ডার্রর ক্রেবিট বলবমট িা়োর্ত িার্রন।
3. বিবলিং ও ক্রেটর্মন্ট
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a) এসবিআইবসবিএসএল-এর িে ক্রের্ক কািজর্হাল্ডারর্ক প্রবতমার্স ক্রেটর্মন্ট িাঠার্না হর্ি ক্র খার্ন কািজ ক্রহাল্ডার্রর
অ্যাকাউর্ন্ট সিজর্শষ ক্রেটর্মন্ট িাঠার্না হর্য়বেল তার ির ক্রের্ক বতবন ক্র িবরমাণ অ্েজ র্মা কর্রন এিিং ক্র সকল খরচ
কর্রর্েন তার িূ ণজাে বিিরণ ক্রদওয়া োর্ক অ্িশয উক্ত সময়কার্ল ক্রসই কািজটির্ক সবেয় োকর্ত হয়।
এসবিআইবসবিএসএল-এ িে ক্রের্ক কার্িজর নবের্ত উর্েবখত ই-ক্রমল অ্যার্ড্রর্স ক্রলনর্দর্নর ক্রেটর্মন্টটি ক্রমল আকার্র
িাঠার্িন অ্েিা কার্িজ উর্েবখত ঠিকানায় ক্রসই ক্রেটর্মন্টটি ক্রিাে আকার্র িাঠির্য় ক্রদর্িন িূ িজবনধজাবরত তাবরর্খ।
b) ক্রেবিট কার্িজর িে ক্রের্ক কািজর্হাল্ডারর্ক একটি ঘূ ণজায়মান ক্রেবিট ক্রিবসবলটি ক্রদওয়া হর্য় োর্ক। কািজর্হাল্ডার শুধু মাে
নূ যনতম ির্কয়া অ্েজ া ক্রেটর্মর্ন্ট োিার্না আকার্র োর্ক ক্রসটি ক্রদওয়া ক্রির্ে বনর্ত িার্রন এিিং ক্রসই ক্রির্মন্টটি
ক্রির্মন্ট করার ির্কয়া তাবরর্খর িূ র্িজ িবরর্শাধ করর্ত হয় া আিনার ক্রেটর্মর্ন্টই উর্েবখত োর্ক। িযার্লন্স ির্কয়া
িবরমাণ অ্েজ িরিতী ক্রেটর্মন্টগুবল ির ির িাঠার্না হর্ত োর্ক। কািজর্হাল্ডার সমি ির্কয়া িবরমাণ অ্েজ িবরর্শাধ করা
অ্েিা নূ যনতম ির্কয়া িবরমার্ণর তুলনায় ক্রিশী বকেু িবরমাণ িবরর্শাধ করা ক্রির্ে বনর্ত িার্রন। িূ িজিতী ক্রেটর্মর্ন্ট বদ
ক্রকার্না নূ যনতম ির্কয়া িবরমাণ অ্েজ িবরর্শাধ না করা হর্য় োর্ক তা কািজর্হাল্ডার্রর সাম্প্রবতকতম নূ যনতম ির্কয়া
িবরমার্ণর সর্ে ু ক্ত করা হর্ি এিিং এর্ের্ে ক্রকার্না ক্রকার্না সমর্য় ক্রসই ির্কয়া কািজর্হাল্ডার্রর ক্রেবিট বলবমটর্ক
অ্বতেম কর্র ক্র র্ত িার্র।
নূ যনতম ির্কয়া িবরমাণ ির্কয়া িবরমার্ণর 5 শতািংশ িা 200 টাকা হর্ি (এরমর্ধয ক্র টি ক্রিশী হর্ি) এিিং এর সর্ে ুক্ত
হর্ি সকল প্রর্ ার্য কর এিিং ইএমআই (এটি ক্রকিলমাে ইএমআই বিবিক ক্রপ্রািার্ের ক্রের্েই প্রর্ ার্য হর্ি)। ওিারবলবমট িবরমাণ নূ যনতম ির্কয়া িবরমার্ণর সর্ে ু ক্ত হর্ি ক্রসইসকল ক্রের্ে ক্র খার্ন কযাশ িা ক্রেবিট বলবমট অ্বতেম
কর্র ায়। িূ িজিতী ক্রেটর্মর্ন্ট বদ ক্রকার্না নূ যনতম ির্কয়া িবরমাণ িবরর্শাধ না করা হর্য় োর্ক, বদ এমন োর্ক,
তাহর্ল ক্রসটি সাম্প্রবতককালীন নূ যনতম ির্কয়া িবরমার্ণর সর্ে ু ক্ত করা হর্ি।

c) কার্িজর ক্রের্ে ক্র সকল ির্কয়া ক্রির্মন্ট িবরর্শাধ করা হর্য় োর্ক ক্রসগুবল িরিতী ক্রেটর্মন্টগুবলর্ত প্রাবিস্বীকার করা
হর্য় োর্ক।

d) কািজর্হাল্ডার্রর কার্িজর মাধযর্ম ক্র ির্কয়া ক্রির্মন্ট প্রাি হয় ক্রসটি ক্রের্ক সকল প্রকার নূ যনতম ির্কয়া িবরমাণ ( ার
মর্ধয অ্ন্তিুজক্ত োর্ক সকল প্রকার প্রর্ ার্য কর + ইএমআই বিবিক ক্রপ্রািার্ের দরুন ইএমআই + ক্রমাট ির্কয়ার 5 শতািংশ),
বিবিন্ন বি ও অ্নযানয চার্জগুবল, ধা জয করা সু দ, িযার্লন্স ট্রান্সিার আউটেযাবন্ডিং, িারর্চর্ আউটেযাবন্ডিং ও ক্রকার্না একটি
অ্িজার্রর র্নয ক্রনওয়া অ্বিম নগদ।
e) কািজ অ্যাকাউর্ন্ট ক্রির্মন্ট করা বনম্নবলবখত িধবতগুবলর্ত করা হর্ত িার্র: আিবন www.sbicard.com
ওর্য়িসাইটটির্ত লগ-ইন করুন এিিং তারির ক্রি-ক্রনট অ্িশর্নর মাধযর্ম আিনার ক্রনটিযাবঙ্কিং সু বিধা অ্েিা আিনার এসবিআই
এটিএম কাম ক্রিবিট কািজ িযিহার কর্র বনবদজ ষ্ট ক্রির্মন্ট করর্ত িার্রন।
ক্রেটর্মর্ন্টর অ্ির িৃ ষ্ঠায় উর্েবখত ঠিকানায় আিবন একটি ক্রচক িা বিমান্ড ড্রািট ক্রিাে কর্র িাঠির্য় বদর্ত িার্রন।
আিনার শহর্র োকা বনবদজ ষ্ট ক্রেট িযাঙ্ক অ্ি ইবন্ডয়ার শাখাগুবলর্ত অ্েিা এসবিআই কািজ ড্রি ির্ক্স ক্রচক িা বিমান্ড
ড্রািট ড্রি কর্র বদর্ত িার্রন।
ক্রচক/ বিমান্ড ড্রািটির্ত ক্রির্িল হর্ত হর্ি “এসবিআই কািজ নম্বর xxxxxxxxxxxxxxxx”
ইবসএস বনিজাবচত শহরগুবলর্ত ইর্লকট্রবনক বিয়াবরিং বসর্ের্মর (ইবসএস) মাধযর্মও ক্রির্মন্টগুবল করা ক্র র্ত িার্র।
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f) ির্কয়া বিল িবরর্শাধ করার র্নয এসবিআই কার্িজর িে ক্রের্ক বিবিন্ন অ্িশন ক্রদওয়া হয়, ক্র গুবল মাবসক ক্রেটর্মন্ট ও
এসবিআই কািজ ওর্য়িসাইর্টর অ্ির িৃ ষ্ঠায় উর্েবখত আর্ে।
g) বিবলিং সিংোন্ত সমসযা: ক্রেটর্মর্ন্ট উর্েবখত প্রবতটি বিষয় সঠিক ির্ল ধর্র ক্রনওয়া হয় বদ না কািজ ক্রহাল্ডার িরিতী 30
বদর্নর মর্ধয ক্রেটর্মন্ট সিংোন্ত সমসযা এসবিআইবসবিএসএল-ক্রক ক্রসবিষর্য় র্ানার্ে এিিং বদ এসবিআইবসবিএসএল-এর
িে ক্রের্ক ক্রসই অ্সিংগবত সঠিক ির্ল বির্িচনা কর্র। এই সিংোন্ত তেযািবল র্ানার ির্র, এসবিআইবসবিএসএল চার্জ অ্িায়ী
বিবির্ত বিিরীত কর্র বদর্ত িার্র। অ্বির্ ার্গর বিষয়টির্ত সু বনবদজ ষ্ট তদন্ত করার ির্র ঐ চার্জগুবলর দায়িধতা সম্পূ ণি
জ ার্ি
কািজর্হাল্ডার্রর অ্যাকাউর্ন্ট প্রবতিবলত হর্ি, নতুনিার্ি বিরীকৃত চার্জটি একটি িৃ েক ক্রেটর্মন্ট িবণজত হর্ি ার সর্ে প্রবত
চার্জ বিি বরট্রিিযাল বিেু 225 টাকা ধর্র চার্জ বিি ইসু য করা হর্ি।

h) িাহক অ্বির্ ার্গর প্রবতবিধান: প্রবতটি অ্বির্ াগ িাঠার্ত হর্ি ক্রনািাল অ্বিসার, বিও িযাগ 28 – বর্বিও, বনউ বদেী –
110001 অ্েিা Nodalofficer@sbicard.com–এই ঠিকানায় ই-ক্রমল িাঠার্ত হর্ি।
i) ক্র াগার্ াগ সিংোন্ত বিিাবরত বিিরণী:
সমস্ত নকাম্পািীর নিাি নেথক: 39 02 02 02 (ক্রমািাইল ক্রিান ক্রের্ক বদ আিবন ক্রিান কর্রন ক্রসর্ের্ে প্রের্ম আিনার
শহর্রর এসটিবি নম্বরটি ু ক্ত করর্িন)
: 1860 180 1290
এসবিআই নরিওথয় নেবর্ট কাথর্ডর র্িয: িারর্তর ক্র র্কান র্ায়গা ক্রের্ক এসবিআই ক্ররলওর্য় ক্রেবিট কািজ ক্রহল্পলাইর্ন
ক্র াগার্ াগ করুন
সমস্ত নকাম্পািীর নিাি নেথক: 39 02 12 12 (ক্রমািাইল ক্রিান ক্রের্ক বদ আিবন ক্রিান কর্রন ক্রসর্ের্ে প্রের্ম আিনার
শহর্রর এসটিবি নম্বরটি ু ক্ত করর্িন)
: 18100 180 1295
নযাগাথযাগ: আিবন মযার্নর্ার – কােমার সাবিজ র্সস, এসবিআই কািজস এন্ড ক্রির্মন্ট সাবিজ র্সস প্রাইর্িট বলবমর্টি, বিএলএি
ইনবিবনটি টাওয়াসজ, টাওয়ার বস, 12তম তল, ব্লক 2, বিবল্ডিং 3, বিএলএি সাইিার বসটি গুরগাাঁও – 122002 (হবরয়ানা) িারতিষজ এই
ঠিকানায় বচঠি িাঠার্ত িার্রন অ্েিা www.sbicard.com অ্েিা বিও িযাগ 28 – বর্বিও, বনউ বদেী – 110001 এই ঠিকানায়ও
বচঠি িাঠার্ত িার্রন
ই-ক্রমল িাঠার্নার ঠিকানা feedback@sbicard.com
4. ক্রখলািী
ক্রখলািী হওয়ার ক্রের্ে কািজর্হাল্ডারর্ক বিবিন্ন সমর্য় কািজ অ্যাকাউর্ন্ট ক্রকার্না ির্কয়া োকর্ল ক্রসইবিষয়টি বনষ্পন্ন করার
র্নয বিবিন্ন সমর্য় বরমাইন্ডার িাঠার্না হর্ি বচঠি ক্রিাে করার মাধযর্ম, িযার্ক্সর দ্বারা, ক্রটবলর্িান কর্র, এসএমএস িাঠির্য়
এিিং/ অ্েিা কখনও কখনও তৃতীয় িের্ক ক্রসইবিষয়টি মর্ন কবরর্য় ক্রদওয়ার র্নয, ির্লা আি করার র্নয এিিং ির্কয়া
সিংিহ করার র্নয বনর্য়াগ করা হর্ত িার্র। বদ ক্রকার্না তৃতীয় িের্ক বনর্য়াগ করা হয় ক্রসর্ের্ে ঐ তৃতীয় িে ঋণ সিংিহ
করার বিষর্য় আচরণবিবধ সম্পূ ণজিার্ি অ্নু সরণ করর্িন।
কািজ অ্যাকাউন্ট উর্েবখত ক্রমাট ির্কয়া, তার সার্ে বদ ক্রকার্না চার্জ ইবতমর্ধয কা জকরী হর্য় োর্ক বকন্তু কািজ
অ্যাকাউর্ন্ট ক্রসটি প্রবতিবলত না হর্য় োর্ক তাহর্ল ক্রসটি তত্েনাত্ কািজ অ্যাকাউর্ন্ট ির্কয়া ির্ল গণয করা হর্ি এিিং
ক্রদউবলয়া ক্রঘাবষত হওয়া িা প্রাইমারী কািজর্হাল্ডার্রর মৃ তুযর ক্রের্েও এসবিআইবসবিএসএল-ক্রক ক্রসই িবরমাণ সম্পূ ণজিার্ি
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িবরর্শাধ করর্ত হর্ি এিিং তারির্রই শুধু মাে কািজটি িাবতল ির্ল গণয হর্ি। কািজ অ্যাকাউর্ন্ট ক্রকার্না ির্কয়া োকর্ল
প্রাইমারী কািজ ক্রহাল্ডার্রর ক্র র্কান সম্পবি কািজ অ্যাকাউর্ন্ত োকা ক্রসই ির্কয়া িবরর্শাধ করার র্নয বির্িবচত হর্ি এিিং ক্রসই
ির্কয়া আদার্য়র র্নয ক্র সমি খরচ হর্ি ক্র মন ক্রসই সম্পবি উধার্রর র্নয ক্রকার্না আইনী খরচ হর্য় োর্ক িা অ্নযানয
ক্রকার্না খরত হয় তাহর্ল এসবিআইবসবিএসএল-এর িে ক্রের্ক প্রবতটি খরচ কািজ ক্রহাল্ডার্রর কাে ক্রের্ক আদায় করর্িন।
এইধরর্ণর িবরর্শাধ ির্কয়া ক্রের্ক ক্রগর্ল এসবিআইবসবিএসএল তার িূ িজ বনধজাবরত হার্র িাইনান্স চার্জ আর্রাি করা চাবলর্য়
ার্িন।

5 কািজর্হাল্ডারবশি সমাবিকরণ/ প্রতযাহার করা
a) কািজর্হাল্ডার ক্র র্কান সমর্য় এসবিআইবসবিএসএল-ক্রক বলবখত আকার্র র্াবনর্য় অ্েিা এসবিআই কািজ ক্রহল্পলাইর্ন
ক্রিান কর্র এই চুবক্তর িবরসমাবি ঘটার্ত িার্রন এিিং এইর্নয তাাঁর্ক কািজ ক্রকাণাকুবণ কািজ(গুবল) ক্রকর্ট ক্রিলর্ত হর্ি।
বলবখত আকার্র বরর্কার্য়েিে প্রাবির ির্র অ্যাি-অ্ন কািজ সহ সমি কািজগুবলর িবরসমাবি ঘটর্ি। িবরসমাবি তখনই
কা জকরী হর্ি খন কািজ অ্যাকাউর্ন্ট আর ক্রকার্না ির্কয়া অ্েজ িবরর্শাধর্ াগয োকর্ি না। ক্রপ্রা-রাটা বিবির্ত ক্রকার্না িাবষজক,
ক্র াগদানকারী অ্েিা িু ননজিীকরণ বি ক্রিরত ক্রদওয়া হর্ি না।
b) এসবিআইবসবিএসএল-এর িে ক্রের্ক কািজ ক্রহাল্ডার্রর অ্যাকাউন্টটি িযিহার করা ক্র র্কান সমর্য় সীবমত করা, িবরসমাবি
ঘটার্না অ্েিা িাবতল করর্ত িার্রন এিিং এরর্নয এসবিআইবসবিএসএল-ক্রক ক্রকার্নারূি ক্রকার্না বিজ্ঞবি িূ র্িজ ক্রঘাষনা করর্ত
হর্ি না অ্িশয এসবিআইবসবিএসএল বদ ু বক্তসিংগতিার্ি বিশ্বাস কর্র ক্র িযিসাবয়ক কারর্ণ এটি প্রর্য়ার্নীয় অ্েিা ক্রকার্না
বনরািিার্বনত কারর্ণ এটি প্রর্য়ার্নীয় এিিং/ অ্েিা ক্রকার্না আইন িলিতকারী এর্র্ন্সী কতৃজক ক্রকার্না অ্নুর্রাধ প্রাি করার
ির্র, এিিং/ অ্েিা ক্রকার্না সরকারী আবধকারীক এিিং এসবিআইবসবিএসএল ও তার ক্রেতার্দর উির প্রর্ ার্য ক্র সকল আইন
ও বনয়ম িলিত আর্ে ক্রসগুবলর মাধযর্ম ক্রকার্না অ্নুর্রাধ প্রাি হিার ির্র।
এসবিআইবসবিএসএল ক্রেবিট কািজটির ািতীয় সু বিধা িবগত করর্ত িার্র, বদ ক্রদখা ায় ক্র কািজর্হাল্ডার ির্কয়া অ্েজ
িবরর্শাধ করার ক্রের্ে ক্রখলািী হর্য়র্েন অ্েিা ির্কয়া িবরমাণ বদ ক্রেবিট বলবমট অ্বতেম কর্র বগর্য় োর্ক। চুবক্ত সমাি
হর্য় ািার ির্র অ্েিা কািজ অ্যাকাউন্টটি ক্র সময়কাল র্ু র়্ে িবগত করা োর্ক ক্রসইসময়কার্ল কািজটি আর িযিহার করা
উবচত নয়।
c) এই ধরর্ণর অ্িিায়, কািজর্হাল্ডারর্ক আিবশযকিার্ি (ক্রকার্না িূ িজ বনধজাবরত কারণ অ্েিা আইন অ্নু ায়ী ক্রকার্না ক্রনাটিশ
প্রাি হিার ির্র) অ্যাকাউর্ন্ট ক্র ক্রমাট ির্কয়া িযার্লন্স োকর্ি তা এসবিআইবসবিএসএলর্ক িবরর্শাধ করর্ত হর্ি। এরমর্ধয
অ্ন্তিুজক্ত োকর্ি এসবিআইবসবিএসএল-র সবহত করা চুবক্ত ারমর্ধয আিার্রা অ্ন্তিুজক্ত োকর্ি সমি প্রকার্রর ক্রলনর্দনগুবল
এিিং এখনও ি জন্ত অ্যাকাউর্ন্ট না করা বিবিন্ন অ্যামাউর্ন্টর সার্ির্ে করা চার্জগুবল। কািজর্হাল্ডার তেণ না ি জন্ত সমি
ির্কয়া িবরর্শাধ করর্ে ততেণ ি জন্ত এই কািজটি সমাি ির্ল বির্িচনা করা হর্ি না।
6. কািজটি হাবরর্য় াওয়া/ চুবর হর্য় াওয়া িা অ্িিযিহার করা
a) প্রাইমারী িা অ্বতবরক্ত ক্রেবিট কািজটি বদ বমসর্েসি হয়, হাবরর্য় ায়, চুবর হর্য় ায়, নষ্ট হর্য় ায়, খন ির্কয়া োর্ক
তখন বদ না ক্রির্য় োর্কন অ্েিা বতবন বদ সর্েহ কর্রন ক্র তাাঁর ক্রেবিট কািজটি কািজর্হাল্ডার্রর অ্নু মবত িযবতর্রর্ক অ্নয
ক্রকাোও িযিহার হর্ে ক্রসইর্ের্ে কািজর্হাল্ডার্রর উবচত তত্েনাত্ এসবিআইবসবিএসএল-এর এসবিআই কািজ ক্রহল্পলাইর্ন
র্াবনর্য় ক্রদওয়া। একিার খন কািজটি হাবরর্য় ক্রগর্ে ির্ল র্ানার্না হর্য় োর্ক তাহর্ল কািজ ক্রহাল্ডার িরিতী সমর্য় ক্রসই
কািজটি খুাঁর্র্ িাওয়ার ির ক্রকার্না অ্িিার্তই কািজটি িু নরায় িযিহার করা উবচত নয় এিিং কািজর্হাল্ডার্রর উবচত ক্রসইকািজটি
আ়োআব়েিার্ি ক্রির্ে নষ্ট কর্র ক্রদওয়া।
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 কািজর্হাল্ডার্রর উবচত তত্েনাত্ আইবিআর অ্েিা এসএমএসবিবিক িবরর্ষিার মাধযর্ম অ্েিা আমার্দর
ওর্য়িসাইট sbicard.com–এর মাধযর্ম কািজটি ব্লক কর্র ক্রদওয়া
 আিনার হাবরর্য় াওয়া/ চুবর াওয়া কািজটি এসএমএস-এর মাধযর্ম ব্লক করার র্নয আিনার ক্ররবর্োর করা
ক্রমািাইল নম্বর ক্রের্ক SMS BLOCK XXXX এই এসএমএসটি 5676791 এই নম্বর্র িাঠির্য় কািজটি ব্লক করর্ত
িার্রন (XXXX =হর্লা আিনার কার্িজর ক্রশষ চারটি সিংখযা)। আিবন বদ িরিতী 5 বমবনর্টর মর্ধয ক্রকার্না
এসএমএস না ক্রির্য় োর্কন তাহর্ল কািজটি ব্লক হর্য় ক্রগর্ে ধর্র ক্রনর্িন না। অ্নুিহ কর্র ক্রসইর্ের্ে ক্রহল্পলাইর্ন
ক্রিান কর্র তত্েনাত্ আিনার কািজটি ব্লক করুন এিিং ক্রকার্নারকম ক্রকার্না অ্িিযিহার হওয়া িন্ধ করুন।

b) কািজটি হাবরর্য় ক্রগর্ে এই মর্মজ বরর্িাটজ করার িূ র্িজ উক্ত কার্িজ হওয়া ক্র র্কার্নারকর্মর ক্রলনর্দর্নর র্নয
এসবিআইবসবিএসএল দায়িধ োকর্িন না িরিং কািজর্হাল্ডার ক্রসই ক্রলনর্দর্নর র্নয সম্পূ ণজিার্ি দায়িধ োকর্িন।
এসবিআইবসবিএসএল-ক্রক কািজটি চুবর াওয়া িা হাবরর্য় াওয়ার বিষর্য় র্ানার্নার অ্বতবরক্ত কািজর্হাল্ডারর্ক িু বলর্স কািজটির
চুবর াওয়া িা হাবরর্য় াওয়া র্াবনর্য় একটি এিআইআর নবেিুক্ত করর্ত হর্ি। বদ ক্রকউ কািজটি কািজর্হাল্ডার্রর অ্িতজ মার্ন
িযিহার কর্র এিিং তার র্নয হওয়া ািতীয় েবতর দায়িধতা অ্েিা কািজর্হাল্ডার্রর সম্মবতর্ত িা অ্যাবিশনাল কািজর্হাল্ডার্রর
সম্মবতর্ত কািজটির বিন (বিআইএন) নম্বর ক্রর্র্ন ক্রিলর্লও তার দায়িধতা ঐ কািজর্হাল্ডার্ররই োকর্ি।
c) কািজর্হাল্ডার বদ ক্রকার্না প্রতারণার স্বীকার হন তাহর্লও কািজর্হাল্ডারর্কই ািতীয় েবতর দায়িধতা স্বীকার করর্ত
হর্ি। বদ কািজর্হাল্ডার তার ক্রগািণীয়তার বিষর্য় ত্নশীল না োকর্ত িার্রন তাহর্ল কািজর্হাল্ডারর্কই তার সমি েবতর
দায় স্বীকার কর্র বনর্ত হর্ি। এটি ক্রসইর্ের্ে প্রর্ ার্য হর্ি খন কািজর্হাল্ডার এসবিআইবসবিএসএল দ্বারা
সু রোকিচগুবল ো েিার্ি অ্নু সরণ করর্ত িযেজ হর্িন।
d) এসবিআইবসবিএসএল কািজর্হাল্ডার িা অ্যাবিশনাল কািজর্হাল্ডারর্ক না র্াবনর্য় িু বলস অ্েিা অ্নযানয দাবয়ত্বশীল
আবধকাবরকর্দরর্ক ঐ কািজ বিষয়ক ািতীয় তেযাবদ বদর্য় ক্রদর্িন বদ অ্িশয ঐ কািজটি হাবরর্য় াওয়া, চুবর হর্য় াওয়া,
অ্িিযিহার িা বিন নম্বর বিষর্য় প্রাসবেক ির্ল এসবিআইবসবিএসএল বির্িচনা কর্র োর্ক।
e) আিনার ক্রেবিট কািজ অ্যাকাউর্ন্ট উর্েবখত ক্রমািাইল নম্বর সহ আিনার ঠিকানার ক্রকার্না িবরিতজ ন ঘটর্ল নতুন তেযাবদ
সহ আিনার িূ িজিতী ািতীয় তেযাবদ বসর্ের্ম আির্িট করার র্নয ত দ্রুত সম্ভি ক্রসটি কতৃজিের্ক র্াবনর্য় বদর্ত
হর্ি। এবিষর্য় িরামশজ ক্রদওয়া হর্ে ক্র কতৃজির্ের নবের্ত ক্র ন আিনার সাম্প্রবতকতম তেযাবদ আির্িট করা োর্ক।
8. প্রকাশ/ উদ্ঘাটন
কািজর্হাল্ডার স্বীকার কর্র বনর্েন ক্র এসবিআইবসবিএসএল কািজর্হাল্ডার বিষয়ক তেযাবদ ক্রকার্না চালু িা িবিষযত
ক্রেবিট িু যর্রা সিংিাগুবলর্ক র্ানার্নার বিষর্য় অ্নুর্মাদন বদর্েন ক্র খার্ন কািজর্হাল্ডার্রর কাে ক্রের্ক ক্রকার্না সম্মবত নাও
ক্রনওয়া হর্ত িার্র এিিং এইসকল তেযাবদ ক্রের্ক কািজর্হাল্ডার্রর উির ক্রনবতিাচক িা ইবতিাচক িারিরমযান্স/ বিিল্ট হর্ত
িার্র। এইধরর্ণর আির্িট ক্রেবিট িু যর্রা বরর্িার্টজ িরিতী 45 ক্রের্ক 60 বদর্নর মর্ধয প্রবতিবলত হর্ি।
িারতীয় আবেজক িযিিার্ক কা জকরী ও িায়ীত্ব ক্রদওয়ার বিষর্য় উন্নবতসাধর্নর র্নয ক্রেবিট িু যর্রা হর্লা িারত সরকার ও
িারতীয় বরর্ািজ িযার্ঙ্কর একটি উর্দযাগ। এটি হর্লা বিবিন্ন িযাঙ্ক ও আবেজক প্রবতষ্ঠানগুবলর মর্ধয তর্েযর আদানপ্রদার্নর র্নয
কা জকরী একটি িযিিািনা া িারতীয় বরর্ািজ িযার্ঙ্কর িে ক্রের্ক করা হর্য়র্ে, এিিং এর মর্ধয বদর্য় কািজর্হাল্ডারর্দর বিবিন্ন
প্রবতষ্ঠান ক্রের্ক ক্রেবিট সু বিধা প্রাি করার আর্রা উন্নততর শতজ ািবল।
কািজর্হাল্ডার আর্রা স্বীকার কর্র বনর্ে ক্র কািজর্হাল্ডার বিষয়ক তেযািবল ার্ত বিবিন্ন আবেজক প্রবতষ্ঠার্ন িবরর্শাধ না
করর্ত িারা, বনর্য়াগকারী এিিং এসবিআইবসবিএসএল দ্বারা বনর্য়াগ হওয়া অ্নয তৃতীয়িের্ক কািজ অ্যাকাউন্টটি সঠিকিার্ি
িবরচালনা করা, াচাইকরণ এিিং অ্নযানয প্রশাসবনক িবরর্ষিার র্নয এসবিআইবসবিএসএল-ক্রক অ্নুর্মাদন বদর্ে।
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এো়োও এসবিআইবসবিএসএল কািজর্হাল্ডার বিষয়ক তেযািবল এসবিআইবসবিএসএল-এর ক্র র্কান ক্রির্রন্ট, অ্নু সারী,
অ্নুর্মাবদত িা সহর্ াগী সিংিার সর্ে ক্রশয়ার করর্ি া এসবিআইবসবিএসএল িা তার ক্রগাষ্ঠীিুক্ত অ্নযানয ক্রকাম্পানী, অ্নু সারী,
অ্নুর্মাবদত এিিং/ অ্েিা সহর্ াগী সিংিাগুবলর বিবিন্ন ক্রপ্রািাে ও িবরর্ষিার বিিণর্নর উর্ের্শয প্রর্য়ার্ন হর্ি।
এসবিআই কািজ-এর সির্ের্ক গুরুত্বিূ ণজ বনয়মািবল ও শতজ ািবল www.sbicard.com–এই ওর্য়িসাইর্টও উিলব্ধ আর্ে
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1: বিবিন্ন প্রকার চার্র্জর বশবিউল
বিবিন্ন বি
িাবষজক বি (এককালীন)

0 টাকা – 4999 টাকা

িু ননজিীকরণ বি (িাত্সবরক)

0 টাকা – 4999 টাকা

বি-এর উির অ্বতবরক্ত (িাত্সবরক)

ক্রনই

িবধড র্ নেবর্ট

সু দ মু ক্ত ক্রেবিট বিবরয়ি

20 – 50 বদন (ক্রকিলমাে খু চর্রা ক্রকনাকাটা এিিং বদ িূ িজিতী মার্সর ির্কয়া
িযার্লন্স বদ িবরর্শাধ করা হর্য় োর্ক শুধু ক্রসইসকল ক্রের্েই প্রর্ ার্য)

িাইনান্স চার্জ#

অ্সু রবেত কার্িজর ক্রের্ে মাবসক 3.35 শতািংশ (40.2 শতািংশ িাবষজক), সু রবেত
কার্িজর ক্রের্ে মাবসক 2.5 শতািংশ (িাবষজক 30.0 শতািংশ)

নূ যনতম ির্কয়া িবরমাণ

ক্রমাট ির্কয়া িবরমার্ণর উির 5 শতািংশ (নূ যনতম 200 টাকা) + সকল প্রকার
প্রর্ ার্য কর + ইএমআই (ইএমআই বিবিক ক্রপ্রািােগুবলর র্নয) + ওবিএল
অ্যামাউন্ট ( বদ বকেু োর্ক)

অবিম িগদ

কযাশ অ্যািিান্স বলবমট

ক্রেবিট বলবমর্টর 80 শতািংশ ি জন্ত (ক্রগাল্ড ও টাইর্টবনয়াম কার্িজর র্নয প্রবতবদন
সর্িজাচ্চ 12 হার্ার ও োটিনাম কািজ ও বসগর্নচার কার্িজর র্নয প্রবতবদন 15
হার্ার)

বি ক্রেবিট বিবরয়ি

ক্রনই

িাইনান্স চার্জ#

উইেড্রন করার তাবরখ ক্রের্ক মাবসক 3.35 শতািংশ (িাবষজক 40.2 শতািংশ)

কযাশ অ্যািিান্স বি

এসবিআই এটিএম/ অ্নযানয ক্রিার্মবেক এটিএম

ক্রলনর্দন করা অ্যামাউর্ন্টর উির 2.5 শতািংশ (নূ যনতম 300 টাকা বহসার্ি)
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ক্রলনর্দন করা অ্যামাউর্ন্টর উির 3 শতািংশ (নূ যনতম 300 টাকা বহসার্ি)
আন্তর্জাবতক এটিএম
অ্নযানয চার্জ ও বি

কযাশ ক্রির্মন্ট বি

100 টাকা

ক্রচক বিক-আি

90 টাকা

ক্রির্মন্ট ক্রখলািী বি

ক্রচক অ্যামাউর্ন্টর 2 শতািংশ (নূ যনতম 35 টাকা বহসার্ি)

ক্রেটর্মন্ট বরট্রিিাল

ক্রেটর্মন্ট প্রবত 100 টাকা (2 মার্সর ক্রিশী িু রার্না)

চার্জ বিি বরট্রিিাল

প্রবত চার্জ বিি 225 টাকা বহসার্ি

ক্রলট ক্রির্মন্ট

0 টাকা ক্রের্ক 200 টাকা ি জন্ত ক্রমাট ির্কয়ার িবরমাণ শূ ণয,
200 টাকা ক্রের্ক 500 টাকা ির্কয়া োকর্ল 100 টাকা চার্জ ক্রনওয়া হর্ি,
500 টাকার উর্ধজ ক্রের্ক 1000 টাকা ি জর্ন্তর ক্রের্ে 400 টাকা,
1000 টাকার উর্ধজ ক্রের্ক 10000 টাকা ি জন্ত 500 টাকা
10000 টাকার উর্ধজ হর্ল 750 টাকা ক্রলট ক্রির্মন্ট চার্জ করা হর্ি।

ওিারবলবমট

ওিারবলবমট অ্যামাউর্ন্টর 2.5 শতািংশ (নূ যনতম 500 টাকা বহসার্ি)

কািজ প্রবতিািন

100 টাকা ক্রের্ক 250 টাকা
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র্রুরীবিবির্ত কািজ প্রবতিািন
( খন বির্দর্শ োকা হয়)

প্রকৃত খরচ (নূ যনতম 175 মাবকজ ন িলার)

বির্দবশক মু দ্রায় ক্রলনর্দন

বিবনময় হার (3.5 শতািংশ)

বরওয়ািজ বরর্িমিশন বি

99 টাকা

সারচার্ড

ক্ররলওর্য় টিবকট – ক্ররলওর্য় কাউন্টার

30 টাকা + ক্রলনর্দন করা অ্যামাউর্ন্টর উির 2.5 শতািংশ

ক্ররলওর্য় টিবকট - www.irctc.co.in

ক্রলনর্দন করা অ্যামাউর্ন্টর উির 1.8 শতািংশ + সাবিজ স চার্জ, ক্র মন প্রর্ ার্য
হর্ি

ক্রলনর্দন করা অ্যামাউর্ন্টর উির 1% শতািংশ অ্েিা 10 টাকা ক্র টা ক্রিশী হর্ি
বসগর্নচার ও োটিনাম কািজগুবলর্ত 500 টাকা ক্রের্ক 4000 টাকার মর্ধয করা
একক ক্রলনর্দর্নর র্নয 1 %শতািংশ সারচার্র্জর স্বত্বতযাগ (সমি রকম কর +
অ্নযানয চার্জ িযবতর্রর্ক), অ্নযানয সকল কািজগুবলর ক্রের্ে 500 টাকা ও 3000
টাকা
ক্রিট্রল ও ক্রিট্রল িার্ম্প বিেয় হওয়া সমি ক্রপ্রািাে/
িবরর্ষিার র্নয

বসগর্নচার ও োটিনাম কার্িজ প্রবত ক্রেবিট কািজ অ্যাকাউন্ট কািজ বিেু ক্রেটর্মর্ন্ট
সর্িজাচ্চ সারচার্জ স্বত্বতযাগ করার িবরমাণ 250 টাকা, অ্নযানয সকল কার্িজ প্রবত
ক্রেবিট কার্িজর র্নয 100 টাকা

কােমস বিউটি ক্রির্মন্ট

প্রবত ক্রলনর্দর্নর র্নয 2.25 শতািংশ (সিজবনম্ন 75 টাকা)
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উির্র উর্েবখত বিবিন্ন বি, সু দ ও চার্র্জর উির সমিরকর্মর কর প্রর্ ার্য হর্ি।
• "প্রর্ ার্য কর" এর (1 র্ু লাই, 2017 তাবরর্খ িা ির্র প্রকাবশত বিিৃ বতগুবলর র্নয) অ্েজ:
• "হবরয়ানা" বহসার্ি এসবিআই কার্িজর ক্ররকর্িজ িসিাসকারী কািজর্হাল্ডার্রর র্নয "হবরয়ানা" - ক্রকন্দ্রীয় কর @9% এিিং
রার্য কর @ 9% প্রর্ ার্য
• বিিৃ বতর তাবরর্খর বিবির্ত এসবিআই কার্িজর ক্ররকর্িজ িসিাসকারী কািজর্হাল্ডারর্দর র্নয "হবরয়ানা" ো়ো - ইবন্টর্ির্টি
টযাক্স @18% প্রর্ ার্য
কািজর্হাল্ডার্রর অ্যাকাউর্ন্ট ক্র সকল ক্রির্মন্ট করা হয় তার বিবি হর্ি সিজবনম্ন ির্কয়া িবরমার্ণর উির ( া সমিধরর্ণর কর +
ইএমআই বিবিক ক্রপ্রািােগুবলর ক্রের্ে ধা জয করা ইএমআই + ক্রমাট ির্কয়া িবরমার্ণর উির 5 শতািংশ), বিবিন্ন বি ও অ্নযানয
চার্জ, ধা জয করা সু দ, িযার্লন্স ট্রান্সিার া অ্বনষ্পন্ন, অ্বনষ্পন্ন িারর্চর্ এিিং অ্বিম ক্রনওয়া নগদ িবরমাণ।
*
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