
�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવ ેછે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશે.
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશે. 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશે, 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વેપાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશે. ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.

સૌથી મહ�વ�ણૂર્ 
િનયમો અને શરતો



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવ ેછે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશ.ે જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશ.ે

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશે.
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવેમ્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

1

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.

ક્ર��ડટ કાડર્� ુ ંનામ  વાિષ�ક �લુ્ક (�.) �રન્�અૂલ �લુ્ક (�.)

ઑરમ

એસબીઆઈ કાડર્ એલીટ

એસબીઆઈ કાડર્ એલીટ 
એડવાન્ટ�જ

9,999

4,999

4,999

2,999

9,999 (અગાઉના વષર્મા ં12 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

4,999 (અગાઉના વષર્મા ં10 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

4,999 (અગાઉના વષર્મા ં10 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

2,999 (અગાઉના વષર્મા ં3 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

એસબીઆઈ કાડર્ પ્રાઇમ



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવ ેછે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

2

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.

ક્ર��ડટ કાડર્� ુ ંનામ  વાિષ�ક �લુ્ક (�.) �રન્�અૂલ �લુ્ક (�.)

ડૉક્ટસર્ એસબીઆઈ કાડર્

શૌયર્ િસલેક્ટ 
એસબીઆઈ કાડર્

એસબીઆઈ કાડર્ પ્રાઇમ 
એડવાન્ટ�જ

2,999

1,499

1,499

250

2,999 (અગાઉના વષર્મા ં3 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

1,499 (અગાઉના વષર્મા ં2 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

1,499 (અગાઉના વષર્મા ં1.5 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

250 (અગાઉના વષર્મા ં50,000 ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

શૌયર્ એસબીઆઈ કાડર્

એસબીઆઈ કાડર્ પલ્સ

ક�શબેક એસબીઆઈ કાડર્

િસમ્પ્લી�ક્લક 
એસબીઆઈ કાડર્

1,499

499

999

499

1,499 (અગાઉના વષર્મા ં2 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

999 (અગાઉના વષર્મા ં2 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 
વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 
વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

િસમ્પ્લી�ક્લક એડવાન્ટ�જ 
એસબીઆઈ કાડર્



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.

ક્ર��ડટ કાડર્� ુ ંનામ  વાિષ�ક �લુ્ક (�.) �રન્�અૂલ �લુ્ક (�.)

િસમ્પ્લીસેવ એડવાન્ટ�જ 
એસબીઆઈ કાડર્

એસબીઆઈ કાડર્ ઉ�િત

િસમ્પ્લીસેવ એસબીઆઈ 
કાડર્

499

�નૂ્ય

499

 �નૂ્ય

499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 
વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 
વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

499 (5 મા વષર્ના પછ�થી)

499 (અગાઉના વષર્મા ં30,000 ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

�ૃષક ઉ�િત એસબીઆઈ 
કાડર્

આ�દત્ય �બરલા 
એસબીઆઈ કાડર્

આ�દત્ય �બરલા 
એસબીઆઈ કાડર્ િસલેક્ટ

એર ઈ�ન્ડયા એસબીઆઈ 
પ્લે�ટનમ કાડર્

499

1,499

1,499

4,999

499

1,499

1,499

4,999એર ઈ�ન્ડયા એસબીઆઈ 
િસગ્નેચર કાડર્

499
499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 

વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)
એપોલો એસબીઆઈ કાડર્



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.

ક્ર��ડટ કાડર્� ુ ંનામ  વાિષ�ક �લુ્ક (�.) �રન્�અૂલ �લુ્ક (�.)

બીપીસીએલ એસબીઆઈ 
કાડર્ ઑક્ટ�ન

ક્લબ િવસ્તારા 
એસબીઆઈ કાડર્ પ્રાઇમ

બીપીસીએલ 
એસબીઆઈ કાડર્

499

2,999

1,499

1,499

2,999

1,499

499 (અગાઉના વષર્મા ં50,000 ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

1,499 (અગાઉના વષર્મા ં2 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 
વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 
વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

ક્લબ િવસ્તારા 
એસબીઆઈ કાડર્

�દલ્હ� મેટ્રો એસબીઆઈ 
કાડર્

એિતહાદ ગેસ્ટ 
એસબીઆઈ કાડર્

એિતહાદ ગેસ્ટ 
એસબીઆઈ પ્રીિમયર કાડર્

499

4,999

1,499

499

1,499

4,999

ફ�બઇ�ન્ડયા એસબીઆઈ 
કાડર્

1,499
1,499 (અગાઉના વષર્મા ં2 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

ફ�બઇ�ન્ડયા એસબીઆઈ 
કાડર્ િસલેક્ટ



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.

ક્ર��ડટ કાડર્� ુ ંનામ  વાિષ�ક �લુ્ક (�.) �રન્�અૂલ �લુ્ક (�.)

આઈઆરસીટ�સી 
એસબીઆઈ કાડર્ પ્રીિમયર

લાઇફસ્ટાઇલ હોમ 
સેન્ટર એસબીઆઈ કાડર્, 
મેક્સ એસબીઆઈ કાડર્,  
સ્પાર એસબીઆઈ કાડર્

આઈઆરસીટ�સી 
એસબીઆઈ કાડર્

500 300

499

1,499

2,999

499

2,999

1,499 (અગાઉના વષર્મા ં2 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

1,499 (અગાઉના વષર્મા ં2 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

4,999 (અગાઉના વષર્મા ં10 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

લાઇફસ્ટાઇલ હોમ સેન્ટર 
એસબીઆઈ કાડર્ પ્રાઇમ, 
મેક્સ એસબીઆઈ કાડર્ 

પ્રાઇમ, સ્પાર એસબીઆઈ 
કાડર્ પ્રાઇમ

લાઇફસ્ટાઇલ હોમ સેન્ટર 
એસબીઆઈ કાડર્ િસલેક્ટ, 
મેક્સ એસબીઆઈ કાડર્ 

િસલેક્ટ, સ્પાર એસબીઆઈ 
કાડર્ િસલેક્ટ

નેચસર્ બાસ્ક�ટ 
એસબીઆઈ કાડર્

નેચસર્ બાસ્ક�ટ 
એસબીઆઈ કાડર્ એલીટ

4,999

1,499

1,499 1,499



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.

ક્ર��ડટ કાડર્� ુ ંનામ  વાિષ�ક �લુ્ક (�.) �રન્�અૂલ �લુ્ક (�.)

પેટ�એમ એસબીઆઈ 
કાડર્

પેટ�એમ એસબીઆઈ 
કાડર્ િસલેક્ટ

ઓલા મની એસબીઆઈ 
કાડર્

शून्य

1,499 1,499

499 499

499 499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 
વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 
વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 
વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 
વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

ટાટા કાડર્

ટાટા કાડર્ િસલેક્ટ

ટાટા ક્રોમા કાડર્

ટાટા ક્રોમા કાડર્ િસલેક્ટ

2,999 2,999

2,999

2,999

2,999

499

2,999ટાટા સ્ટાર કાડર્ િસલેક્ટ

499ટાટા સ્ટાર કાડર્



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.

ક્ર��ડટ કાડર્� ુ ંનામ  વાિષ�ક �લુ્ક (�.) �રન્�અૂલ �લુ્ક (�.)

સેન્ટ્રલ બ�ક ઑફ ઈ�ન્ડયા 
એસબીઆઈ કાડર્ પ્રાઇમ

સેન્ટ્રલ બ�ક ઑફ ઈ�ન્ડયા 
એસબીઆઈ કાડર્ એલીટ

યાત્રા- એસબીઆઈ કાડર્ 499

4,999

2,999

499

499
499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 

વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

4,999 (અગાઉના વષર્મા ં10 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

2,999 (અગાઉના વષર્મા ં3 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

2,999 (અગાઉના વષર્મા ં3 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

2,999 (અગાઉના વષર્મા ં3 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 
વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

સેન્ટ્રલ બ�ક ઑફ ઈ�ન્ડયા 
િસમ્પ્લીસેવ એસબીઆઈ 

કાડર્

િસટ� �િુનયન બ�ક 
એસબીઆઈ કાડર્ પ્રાઇમ

િસટ� �િુનયન બ�ક 
િસમ્પ્લીસેવ એસબીઆઈ 

કાડર્

કણાર્ટક બ�ક 
એસબીઆઈ કાડર્ પ્રાઇમ

2,999

2,999

499

499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 
વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

499કણાર્ટક બ�ક િસમ્પ્લીસેવ 
એસબીઆઈ કાડર્



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.

ક્ર��ડટ કાડર્� ુ ંનામ  વાિષ�ક �લુ્ક (�.) �રન્�અૂલ �લુ્ક (�.)

પીએસબી એસબીઆઈ 
કાડર્ એલીટ

પીએસબી િસમ્પલીસેવ 
એસબીઆઈ કાડર્

પીએસબી એસબીઆઈ 
કાડર્ પ્રાઇમ

2,999

499
499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 

વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

499 499 (અગાઉના વષર્મા ં1 લાખ ક� તેથી 
વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

4,999
4,999 (અગાઉના વષર્મા ં10 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

4,999
4,999 (અગાઉના વષર્મા ં10 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

2,999 (અગાઉના વષર્મા ં3 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

2,999 (અગાઉના વષર્મા ં3 લાખ ક� 
તેથી વ�નુા વાિષ�ક ખચર્ પર �ટ)

�કુો બ�ક િસમ્પ્લીસેવ 
એસબીઆઈ કાડર્

�કુો બ�ક એસબીઆઈ કાડર્ 
પ્રાઇમ

�કુો બ�ક એસબીઆઈ 
કાડર્ એલીટ

2,999



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશ.ે જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવેદનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશ.ે

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશ.ે

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશે � �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવ ેછે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશે.
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશે. 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશ.ે જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશ.ે

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશ.ે

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશ.ે જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવેદનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશ.ે

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશ.ે

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશે � �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવેદનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશ.ે

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

13

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશ.ે

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશે.
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવેમ્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે
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એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશ.ે

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશે � �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશે � �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશે નહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશે નહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.
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2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.
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2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

�દુત

બેલેન્સ 
ટ્રાન્સફર

60 �દવસ

180 �દવસ

0%

માિસક 1.7% 
(વાિષ�ક 
20.40%)

વ્યાજદર મહત્ત્વ�ણૂર્ �દુ્દા

ત્યારપછ�ની તમામ ખર�દ�ઓ પર, પછ� 
ભલે તે �ટક અને/અથવા રોકડ અને 
અન્ય બાક� બેલેન્સમા ં કરવામા ં આવ,ે 
અનિસ�ોડર્ કાડર્ માટ� માિસક 3.5% (42% 
વાિષ�ક), િસ�ોડર્ કાડર્ માટ� માિસક 2.75% 
(33% વાિષ�ક.) અને શૌયર્ કાડર્ માટ� માિસક 
2.75% (33% વાિષ�ક) �ધુી લા� ુ
ફાઇનાન્સ ચા� વ�લૂવામા ંઆવશ,ે અને 
લા� ુ પડતા ફાઇનાન્સ ચા�ની આ 
પ્રકારની તમામ વ�લૂાત ખર�દ�ની 
તાર�ખથી જ લા� ુકરવામા ંઆવશ ેઅને તે 
�જુબ તમામ કાડર્ ધારકોને આવર� લેવામા ં
આવશ ે�મના કાડર્ ખાતામા ં BTની રકમ 
હશ.ે વ�મુા,ં તે સ્પષ્ટ કરવામા ંઆવ ેછે ક� 
50 �દવસ �ધુીની, વ્યાજ�કુ્ત �દુત 
�મના ખાતામા ંBT રકમ હોઈ શક� છે એવા 
કાડર્ધારકો માટ� કોઈપણ �ટક ખર�દ� 
અથવા અન્યથા પર માન્ય નથી ROI 
ઉપરાતં વન-ટાઇમ પ્રોસેિસ�ગ ફ� 
વ�લૂવામા ંઆવ ેછે.

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશે. ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવ ેછે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશે.
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશે. 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશે, 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.
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2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથે સબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથે 
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

�દુત

EMI પર 
બેલેન્સ 
ટ્રાન્સફર

3 મ�હના

6 મ�હના

માિસક 0.75% 
(વાિષ�ક 9% )

માિસક 1.27% 
(વાિષ�ક 
15.24%)

વ્યાજદર મહત્ત્વ�ણૂર્ �દુ્દા

એસબીઆઈ ક્ર��ડટ કાડર્ધારકો  �મણે 
તેમના ખાતામા ંEMI પર BT િવકલ્પ પસદં 
કય� છે તેમના માટ� કોઈપણ �ટક ખર�દ� 
પર 50 �દવસ �ધુીની, વ્યાજ�કુ્ત �દુત 
માન્ય રહ�શ.ે ROI ઉપરાતં વન-ટાઇમ 
પ્રોસેિસ�ગ ફ� વ�લૂવામા ંઆવ ેછે.

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશે. ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવ ેછે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશે.
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથે સબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 
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નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવ ેછે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 
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નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથે 
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશ.ે

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશે. ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વેપાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશે. ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 
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એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથે 
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશ.ે

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશે. ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.
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 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

SMA ઉપ-શ્રણેીઓ:    વગ�કરણનો આધાર [�ળૂ અથવા વ્યાજની

     �કુવણી અથવા કોઈપણ અન્ય રકમ સ�ંણૂર્ 

     અથવા �િશક ઓવરડ�]ૂ

SMA - 0:     �કુવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') થી
     30 �દવસ �ધુી.

SMA – 1     PDD થી 30 �દવસથી વ� ુઅને
     60 �દવસ �ધુી 

SMA – 2     PDD થી 60 �દવસથી વ� ુઅને 
     90 �દવસ �ધુી

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશે. ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.
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 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશે. ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશે. ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશ ેવ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવ ેછે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશે.
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશે. 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશે, 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશ ેવ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવ ેછે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશે.
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 
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� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશે.

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવ ેછે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોષ્ટક (એ): �ષૃક ઉ�િત એસબીઆઈ કાડર્

•   �ૃપા કર�ને ન�ધો ક� �ૃષક ઉ�િત એસબીઆઈ કાડર્ માટ� નીચે આપેલ ફ� અને �લુ્કો 
લા� ુપડતા નથી: રોકડ એડવાન્સ ફ� (કોઈ ક�શ મયાર્દા ફાળવલે નથી), ફોર�ક્સ 
માકર્અપ (�તરરાષ્ટ્ર�ય વપરાશની મ�ૂંર� નથી), ક�શ પેમેન્ટ ફ�, ફાઇનાન્સ �લુ્કો, 
લેટ પેમેન્ટ �લુ્કો, પેમેન્ટ �ડશઓનર ફ� અને કાડર્ �રપ્લેસમેન્ટ ફ�, ચેક પેમેન્ટ ફ�, ચેક 
િપકઅપ ફ�, સ્ટ�ટમેન્ટ ર�ટ્રાવઇલ ફ�, ઓવર�લિમટ ફ�, �રવોડ્સર્ �ર�ડમ્પેશન ફ�. 
સરચા� અને અન્ય ડ�ટૂ� (લા� ુપડતા કરવેરા સાથ)ે લા� ુપડશ.ે

•  આ કાડર્, કાડર્ધારકને �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધાની ઑફર કર� ુ ં નથી. સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
છાપવામા ંઆવલે �ુલ બાક� રકમ કાડર્ધારક� �કૂવવાની રહ�શ.ે
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કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશે. ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

8. *�લુ્કોની અ��ુચૂી

ફ�  

    વાિષ�ક ફ� (એક વખત)   �. 0 – �. 9,999
    �રન્�અુલ ફ� (દર વષ�)              �. 0 – �. 9,999
    એડ ઓન ફ� (દર વષ�)  �નૂ્ય

િવસ્�તૃ િધરાણ 
વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો  20-50 �દવસો (માત્ર �ટક ખર�દ� પર લા� ુ
     અને જો અગાઉના મ�હનાની બાક� લેણી રકમ 
     સ�ંણૂર્ �કૂવી દ�ધી હોય)

નાણાક�ય ખચર્   અનિસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 3.50% 
     (42% દર વષ�); િસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 2.75% 

(33% દર વષ�); શૌયર્ અને �ડફ�ન્સ કાડર્ માટ� દર મ�હને 
2.5% (30% દર વષ�) ના ંસ્થાને દર મ�હને 2.75% 

     (33% દર વષ�), 01 નવમે્બર 2021 થી પ્રભાવી 
ન્�નૂતમ નાણાકં�ય �લુ્ક  � .25
ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ   �ુલ GST + EMI રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% 

ફાયનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ 
એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ 
હોય તો)),

રોકડ એડવાન્સ   
રોકડ એડવાન્સ મયાર્દા   િધરાણ મયાર્દાના 80% (ગોલ્ડ અને ટાઇટ�િનયમ માટ� 

મહ�મ 12K/�દવસ અને પ્લે�ટનમ કાડર્ પ્રાઈમ કાડ્સર્ અને 
એલાઇટ કાડ્સર્ માટ� 15K/�દવસ)

�કુ્ત િધરાણ સમયગાળો   �નૂ્ય

નાણાક�ય ખચર્   અનિસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 3.50% (42% દર 
વષ�); િસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 2.75% 
(33% દર વષ�); શૌયર્ અને �ડફ�ન્સ કાડર્ માટ� દર મ�હને 
2.5% (30% દર વષ�) ના ંસ્થાને દર મ�હને 2.75% 
(33% દર વષ�), 01 નવમે્બર 2021 થી પ્રભાવી

ઓવર�લિમટ    ઓવર�લમીટ રકમના 2.5% (ન્�નૂતમ �.600 
     ની શરતને આધીન)
કાડર્ ફ�રબદલી   �. 100 - �. 250 (ઓરમ માટ� �. 1,500)
તાત્કા�લક કાડર્ ફ�રબદલી     વાસ્તિવક ખચર્ (િવઝા માટ� $175અને માસ્ટર 
(જયાર� િવદ�શમા ંહોય)           કાડર્ માટ� $148 ની શરતને આધીન )  
િવદ�શી કરન્સી વ્યવહાર    �પાતંર માકર્ અપ: 3.5%  બધા કાડ્સર્ માટ� (એલીટ અને 

ઑરમ િસવાયના)ં અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ 
કાડર્ધારકો માટ�). 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ 
પર ફોર�ન કરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક કરન્સી   માકર્અપ 3.50%  બધા કાડ્સર્ માટ� (એલીટ અને 
�પાતંરણ વ્યવહાર:  ઑરમ િસવાયના)ં અને 1.99% (માત્ર એલીટ  
     અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�).(માત્ર �. 1000 થી વ� ુ

અથવા તેના �ટલી રકમના વ્યવહારો માટ�) 01 �ુલાઈ 
2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક 
કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય.  

�રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક   �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ 
     વાઉચસર્ પર)
ભાડાની �કૂવણી સાથે   �. 199
સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ 
પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક

પ્રાયોર�ટ� પાસ લાઉન્જ �લુ્કો     પ્રાયો�રટ� પાસ પ્રોગ્રામ મારફતે ભારતની �દરની તમામ  
       એરપોટર્ લાઉન્જ િવઝીટ્સ પર $27 �ધુીનો વપરાશ �લુ્ક  
       પ્રિત િવઝીટ + લા� ુકરને આધીન રહ�શ.ે

       એકવાર કોમ્પલીમ�ટર� િવઝીટ્સ �ણૂર્ થઈ �ય, પછ�   
       પ્રાયો�રટ� પાસ પ્રોગ્રામ મારફતે ભારતની બહારની તમામ  
       એરપોટર્ લાઉન્જ િવઝીટ્સ પર $27 �ધુીનો વપરાશ �લુ્ક  
       પ્રિત િવઝીટ + લા� ુકરને આધીન રહ�શ.ે

     ઉપર ઉલ્લે�ખત ચા��સ રોકડ ઉપાડની તાર�ખથી 
     લા� ુથશ.ે 

ન્�નૂતમ નાણાકં�ય �લુ્ક  �. 25 

રોકડ એડવાન્સ ફ�  

એસબીઆઈ એટ�એમ/   વ્યવહારની રકમના 2.5% (ન્�નૂતમ  
અન્ય સ્થાિનક એટ�એમ   �. 500 ની શરતને આધીન)
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ   વ્યવહારની રકમના 2.5% (ન્�નૂતમ    
     �. 500 ની શરતને આધીન)

અન્ય �લુ્કો અને ફ�

રોકડ �કુવણી �લુ્ક  �. 250 
�કુવણી અસ્વીકાર ફ�  �કુવણીની રકમના 2% (ન્�નૂતમ �. 500 
     ની શરતને આધીન)
ચેક પેમેન્ટ ફ�  �. 100
મોડ� �કૂવણી કરવા   �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ 
પર લાગતો ચા�   માટ� �નૂ્ય
     �.500 થી વ� ુઅને �.1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� 

�.400
     �.1,000 થી વ� ુઅને �.10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� 

�.750
     �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ 

માટ� �. 950
     �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ 

માટ� �. 1,100
     50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
વધારાનો િવલ�ંબત    �. 100
�કુવણી ચા�

સરચા� 

ગે્રસ િપ�રયડ          ક્ર��ડટ કાડર્એકાઉન્ટ્સ પર �કુવણીની િનયત તાર�ખ પછ� 3 
�દવસનો ગે્રસ િપ�રયડ આપે છે, જોઅગાઉની �બ�લ�ગ 
સાઇકલ(સાઇકલ્સ)માથંી �કુવણી બાક� ન હોય. ક્ર��ડટ કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંજણાવ્યા �જુબ �કુવણીની િનયત તાર�ખ એ 
તાર�ખ છે ક� � �દવસે ક્ર��ડટ કાડર્મા ંસ્પષ્ટ ભડંોળ જમા 
થશ,ે જો ક� �કુવણીની પ્ર�ક્રયા સમયને પર પાડવા માટ� 3 
�દવસનો ગે્રસ પીર�યડ પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે. 

ર�લવ ે�ટ�કટ - ર�લ્વ ેકાઉન્ટર      �. 30 + ટ્રાન્ઝેક્શન રકમના 2.5% 

ર�લવ ે�ટ�કટ – www.irctc.co.in એક વ્યવહાર માટ� વ્યવહાર �લૂ્યના 1% + લા� ુ
     પડતા ંકરવરેા
પેટ્રોલ અને પેટ્રોલ પપં   વપેાર�ને ટિમ�નલ પ્રદાન કરનાર ઉપા�નકતાર્ બ�ક દ્વારા 
પર વચેાતી તમામ પ્રોડક્ટ   ફ�અુલ સરચા� વ�લૂવામા ંઆવ ેછે.  
અને સેવાઓ    ચા� �સ્લપ પર લેવડદ�વડની રકમ ક્ર��ડટ કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટથી 

અલગ હશે કારણ ક� લેવડદ�વડની રકમ પર ઉપા�નકતાર્ 
બ�ક દ્વારા સરચા� અને GST વ�લૂવામા ંઆવ ેછે.

     � ૂટં�લ કાડ્સર્ માટ� યોગ્ય લેવડદ�વડની રકમ પર 1% 
ફ�અુલ સરચા� માફ� (GST િસવાય) પ્રદાન કરવામા ં
આવશ.ે

     ફ�અુલ સરચા� �ટના િનયમો અને શરતો અલગ-અલગ 
હોઈ  શક� છે. િવગતો માટ� ક્ર��ડટ કાડર્ના િનયમ અને શરતો 
�ુઓ.

કસ્ટમ ડ�ટૂ�ની �કુવણી   વ્યવહારવી રકમના 2.25% (ન્�નૂતમ રકમ ને
     આધીન �. 75)
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3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથે સબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથે 
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશ.ે

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશે. ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

ફ�  

    વાિષ�ક ફ� (એક વખત)   �. 0 – �. 9,999
    �રન્�અુલ ફ� (દર વષ�)              �. 0 – �. 9,999
    એડ ઓન ફ� (દર વષ�)  �નૂ્ય

િવસ્�તૃ િધરાણ 
વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો  20-50 �દવસો (માત્ર �ટક ખર�દ� પર લા� ુ
     અને જો અગાઉના મ�હનાની બાક� લેણી રકમ 
     સ�ંણૂર્ �કૂવી દ�ધી હોય)

નાણાક�ય ખચર્   અનિસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 3.50% 
     (42% દર વષ�); િસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 2.75% 

(33% દર વષ�); શૌયર્ અને �ડફ�ન્સ કાડર્ માટ� દર મ�હને 
2.5% (30% દર વષ�) ના ંસ્થાને દર મ�હને 2.75% 

     (33% દર વષ�), 01 નવમે્બર 2021 થી પ્રભાવી 
ન્�નૂતમ નાણાકં�ય �લુ્ક  � .25
ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ   �ુલ GST + EMI રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% 

ફાયનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ 
એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ 
હોય તો)),

રોકડ એડવાન્સ   
રોકડ એડવાન્સ મયાર્દા   િધરાણ મયાર્દાના 80% (ગોલ્ડ અને ટાઇટ�િનયમ માટ� 

મહ�મ 12K/�દવસ અને પ્લે�ટનમ કાડર્ પ્રાઈમ કાડ્સર્ અને 
એલાઇટ કાડ્સર્ માટ� 15K/�દવસ)

�કુ્ત િધરાણ સમયગાળો   �નૂ્ય

નાણાક�ય ખચર્   અનિસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 3.50% (42% દર 
વષ�); િસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 2.75% 
(33% દર વષ�); શૌયર્ અને �ડફ�ન્સ કાડર્ માટ� દર મ�હને 
2.5% (30% દર વષ�) ના ંસ્થાને દર મ�હને 2.75% 
(33% દર વષ�), 01 નવમે્બર 2021 થી પ્રભાવી

ઓવર�લિમટ    ઓવર�લમીટ રકમના 2.5% (ન્�નૂતમ �.600 
     ની શરતને આધીન)
કાડર્ ફ�રબદલી   �. 100 - �. 250 (ઓરમ માટ� �. 1,500)
તાત્કા�લક કાડર્ ફ�રબદલી     વાસ્તિવક ખચર્ (િવઝા માટ� $175અને માસ્ટર 
(જયાર� િવદ�શમા ંહોય)           કાડર્ માટ� $148 ની શરતને આધીન )  
િવદ�શી કરન્સી વ્યવહાર    �પાતંર માકર્ અપ: 3.5%  બધા કાડ્સર્ માટ� (એલીટ અને 

ઑરમ િસવાયના)ં અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ 
કાડર્ધારકો માટ�). 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ 
પર ફોર�ન કરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક કરન્સી   માકર્અપ 3.50%  બધા કાડ્સર્ માટ� (એલીટ અને 
�પાતંરણ વ્યવહાર:  ઑરમ િસવાયના)ં અને 1.99% (માત્ર એલીટ  
     અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�).(માત્ર �. 1000 થી વ� ુ

અથવા તેના �ટલી રકમના વ્યવહારો માટ�) 01 �ુલાઈ 
2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક 
કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય.  

�રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક   �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ 
     વાઉચસર્ પર)
ભાડાની �કૂવણી સાથે   �. 199
સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ 
પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક

પ્રાયોર�ટ� પાસ લાઉન્જ �લુ્કો     પ્રાયો�રટ� પાસ પ્રોગ્રામ મારફતે ભારતની �દરની તમામ  
       એરપોટર્ લાઉન્જ િવઝીટ્સ પર $27 �ધુીનો વપરાશ �લુ્ક  
       પ્રિત િવઝીટ + લા� ુકરને આધીન રહ�શ.ે

       એકવાર કોમ્પલીમ�ટર� િવઝીટ્સ �ણૂર્ થઈ �ય, પછ�   
       પ્રાયો�રટ� પાસ પ્રોગ્રામ મારફતે ભારતની બહારની તમામ  
       એરપોટર્ લાઉન્જ િવઝીટ્સ પર $27 �ધુીનો વપરાશ �લુ્ક  
       પ્રિત િવઝીટ + લા� ુકરને આધીન રહ�શ.ે

     ઉપર ઉલ્લે�ખત ચા��સ રોકડ ઉપાડની તાર�ખથી 
     લા� ુથશ.ે 

ન્�નૂતમ નાણાકં�ય �લુ્ક  �. 25 

રોકડ એડવાન્સ ફ�  

એસબીઆઈ એટ�એમ/   વ્યવહારની રકમના 2.5% (ન્�નૂતમ  
અન્ય સ્થાિનક એટ�એમ   �. 500 ની શરતને આધીન)
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ   વ્યવહારની રકમના 2.5% (ન્�નૂતમ    
     �. 500 ની શરતને આધીન)

અન્ય �લુ્કો અને ફ�

રોકડ �કુવણી �લુ્ક  �. 250 
�કુવણી અસ્વીકાર ફ�  �કુવણીની રકમના 2% (ન્�નૂતમ �. 500 
     ની શરતને આધીન)
ચેક પેમેન્ટ ફ�  �. 100
મોડ� �કૂવણી કરવા   �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ 
પર લાગતો ચા�   માટ� �નૂ્ય
     �.500 થી વ� ુઅને �.1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� 

�.400
     �.1,000 થી વ� ુઅને �.10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� 

�.750
     �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ 

માટ� �. 950
     �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ 

માટ� �. 1,100
     50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
વધારાનો િવલ�ંબત    �. 100
�કુવણી ચા�

સરચા� 

ગે્રસ િપ�રયડ          ક્ર��ડટ કાડર્એકાઉન્ટ્સ પર �કુવણીની િનયત તાર�ખ પછ� 3 
�દવસનો ગે્રસ િપ�રયડ આપે છે, જોઅગાઉની �બ�લ�ગ 
સાઇકલ(સાઇકલ્સ)માથંી �કુવણી બાક� ન હોય. ક્ર��ડટ કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંજણાવ્યા �જુબ �કુવણીની િનયત તાર�ખ એ 
તાર�ખ છે ક� � �દવસે ક્ર��ડટ કાડર્મા ંસ્પષ્ટ ભડંોળ જમા 
થશ,ે જો ક� �કુવણીની પ્ર�ક્રયા સમયને પર પાડવા માટ� 3 
�દવસનો ગે્રસ પીર�યડ પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે. 

ર�લવ ે�ટ�કટ - ર�લ્વ ેકાઉન્ટર      �. 30 + ટ્રાન્ઝેક્શન રકમના 2.5% 

ર�લવ ે�ટ�કટ – www.irctc.co.in એક વ્યવહાર માટ� વ્યવહાર �લૂ્યના 1% + લા� ુ
     પડતા ંકરવરેા
પેટ્રોલ અને પેટ્રોલ પપં   વપેાર�ને ટિમ�નલ પ્રદાન કરનાર ઉપા�નકતાર્ બ�ક દ્વારા 
પર વચેાતી તમામ પ્રોડક્ટ   ફ�અુલ સરચા� વ�લૂવામા ંઆવ ેછે.  
અને સેવાઓ    ચા� �સ્લપ પર લેવડદ�વડની રકમ ક્ર��ડટ કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટથી 

અલગ હશે કારણ ક� લેવડદ�વડની રકમ પર ઉપા�નકતાર્ 
બ�ક દ્વારા સરચા� અને GST વ�લૂવામા ંઆવ ેછે.

     � ૂટં�લ કાડ્સર્ માટ� યોગ્ય લેવડદ�વડની રકમ પર 1% 
ફ�અુલ સરચા� માફ� (GST િસવાય) પ્રદાન કરવામા ં
આવશ.ે

     ફ�અુલ સરચા� �ટના િનયમો અને શરતો અલગ-અલગ 
હોઈ  શક� છે. િવગતો માટ� ક્ર��ડટ કાડર્ના િનયમ અને શરતો 
�ુઓ.

કસ્ટમ ડ�ટૂ�ની �કુવણી   વ્યવહારવી રકમના 2.25% (ન્�નૂતમ રકમ ને
     આધીન �. 75)
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3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથે સબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથે 
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશ.ે

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશે. ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

ફ�  

    વાિષ�ક ફ� (એક વખત)   �. 0 – �. 9,999
    �રન્�અુલ ફ� (દર વષ�)              �. 0 – �. 9,999
    એડ ઓન ફ� (દર વષ�)  �નૂ્ય

િવસ્�તૃ િધરાણ 
વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો  20-50 �દવસો (માત્ર �ટક ખર�દ� પર લા� ુ
     અને જો અગાઉના મ�હનાની બાક� લેણી રકમ 
     સ�ંણૂર્ �કૂવી દ�ધી હોય)

નાણાક�ય ખચર્   અનિસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 3.50% 
     (42% દર વષ�); િસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 2.75% 

(33% દર વષ�); શૌયર્ અને �ડફ�ન્સ કાડર્ માટ� દર મ�હને 
2.5% (30% દર વષ�) ના ંસ્થાને દર મ�હને 2.75% 

     (33% દર વષ�), 01 નવમે્બર 2021 થી પ્રભાવી 
ન્�નૂતમ નાણાકં�ય �લુ્ક  � .25
ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ   �ુલ GST + EMI રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% 

ફાયનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ 
એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ 
હોય તો)),

રોકડ એડવાન્સ   
રોકડ એડવાન્સ મયાર્દા   િધરાણ મયાર્દાના 80% (ગોલ્ડ અને ટાઇટ�િનયમ માટ� 

મહ�મ 12K/�દવસ અને પ્લે�ટનમ કાડર્ પ્રાઈમ કાડ્સર્ અને 
એલાઇટ કાડ્સર્ માટ� 15K/�દવસ)

�કુ્ત િધરાણ સમયગાળો   �નૂ્ય

નાણાક�ય ખચર્   અનિસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 3.50% (42% દર 
વષ�); િસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 2.75% 
(33% દર વષ�); શૌયર્ અને �ડફ�ન્સ કાડર્ માટ� દર મ�હને 
2.5% (30% દર વષ�) ના ંસ્થાને દર મ�હને 2.75% 
(33% દર વષ�), 01 નવમે્બર 2021 થી પ્રભાવી

ઓવર�લિમટ    ઓવર�લમીટ રકમના 2.5% (ન્�નૂતમ �.600 
     ની શરતને આધીન)
કાડર્ ફ�રબદલી   �. 100 - �. 250 (ઓરમ માટ� �. 1,500)
તાત્કા�લક કાડર્ ફ�રબદલી     વાસ્તિવક ખચર્ (િવઝા માટ� $175અને માસ્ટર 
(જયાર� િવદ�શમા ંહોય)           કાડર્ માટ� $148 ની શરતને આધીન )  
િવદ�શી કરન્સી વ્યવહાર    �પાતંર માકર્ અપ: 3.5%  બધા કાડ્સર્ માટ� (એલીટ અને 

ઑરમ િસવાયના)ં અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ 
કાડર્ધારકો માટ�). 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ 
પર ફોર�ન કરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક કરન્સી   માકર્અપ 3.50%  બધા કાડ્સર્ માટ� (એલીટ અને 
�પાતંરણ વ્યવહાર:  ઑરમ િસવાયના)ં અને 1.99% (માત્ર એલીટ  
     અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�).(માત્ર �. 1000 થી વ� ુ

અથવા તેના �ટલી રકમના વ્યવહારો માટ�) 01 �ુલાઈ 
2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક 
કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય.  

�રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક   �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ 
     વાઉચસર્ પર)
ભાડાની �કૂવણી સાથે   �. 199
સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ 
પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક

પ્રાયોર�ટ� પાસ લાઉન્જ �લુ્કો     પ્રાયો�રટ� પાસ પ્રોગ્રામ મારફતે ભારતની �દરની તમામ  
       એરપોટર્ લાઉન્જ િવઝીટ્સ પર $27 �ધુીનો વપરાશ �લુ્ક  
       પ્રિત િવઝીટ + લા� ુકરને આધીન રહ�શ.ે

       એકવાર કોમ્પલીમ�ટર� િવઝીટ્સ �ણૂર્ થઈ �ય, પછ�   
       પ્રાયો�રટ� પાસ પ્રોગ્રામ મારફતે ભારતની બહારની તમામ  
       એરપોટર્ લાઉન્જ િવઝીટ્સ પર $27 �ધુીનો વપરાશ �લુ્ક  
       પ્રિત િવઝીટ + લા� ુકરને આધીન રહ�શ.ે

     ઉપર ઉલ્લે�ખત ચા��સ રોકડ ઉપાડની તાર�ખથી 
     લા� ુથશ.ે 

ન્�નૂતમ નાણાકં�ય �લુ્ક  �. 25 

રોકડ એડવાન્સ ફ�  

એસબીઆઈ એટ�એમ/   વ્યવહારની રકમના 2.5% (ન્�નૂતમ  
અન્ય સ્થાિનક એટ�એમ   �. 500 ની શરતને આધીન)
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ   વ્યવહારની રકમના 2.5% (ન્�નૂતમ    
     �. 500 ની શરતને આધીન)

અન્ય �લુ્કો અને ફ�

રોકડ �કુવણી �લુ્ક  �. 250 
�કુવણી અસ્વીકાર ફ�  �કુવણીની રકમના 2% (ન્�નૂતમ �. 500 
     ની શરતને આધીન)
ચેક પેમેન્ટ ફ�  �. 100
મોડ� �કૂવણી કરવા   �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ 
પર લાગતો ચા�   માટ� �નૂ્ય
     �.500 થી વ� ુઅને �.1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� 

�.400
     �.1,000 થી વ� ુઅને �.10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� 

�.750
     �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ 

માટ� �. 950
     �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ 

માટ� �. 1,100
     50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
વધારાનો િવલ�ંબત    �. 100
�કુવણી ચા�

સરચા� 

ગે્રસ િપ�રયડ          ક્ર��ડટ કાડર્એકાઉન્ટ્સ પર �કુવણીની િનયત તાર�ખ પછ� 3 
�દવસનો ગે્રસ િપ�રયડ આપે છે, જોઅગાઉની �બ�લ�ગ 
સાઇકલ(સાઇકલ્સ)માથંી �કુવણી બાક� ન હોય. ક્ર��ડટ કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંજણાવ્યા �જુબ �કુવણીની િનયત તાર�ખ એ 
તાર�ખ છે ક� � �દવસે ક્ર��ડટ કાડર્મા ંસ્પષ્ટ ભડંોળ જમા 
થશે, જો ક� �કુવણીની પ્ર�ક્રયા સમયને પર પાડવા માટ� 3 
�દવસનો ગે્રસ પીર�યડ પ્રદાન કરવામા ંઆવે છે. 

ર�લવ ે�ટ�કટ - ર�લ્વ ેકાઉન્ટર      �. 30 + ટ્રાન્ઝેક્શન રકમના 2.5% 

ર�લવ ે�ટ�કટ – www.irctc.co.in એક વ્યવહાર માટ� વ્યવહાર �લૂ્યના 1% + લા� ુ
     પડતા ંકરવરેા
પેટ્રોલ અને પેટ્રોલ પપં   વપેાર�ને ટિમ�નલ પ્રદાન કરનાર ઉપા�નકતાર્ બ�ક દ્વારા 
પર વચેાતી તમામ પ્રોડક્ટ   ફ�અુલ સરચા� વ�લૂવામા ંઆવ ેછે.  
અને સેવાઓ    ચા� �સ્લપ પર લેવડદ�વડની રકમ ક્ર��ડટ કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટથી 

અલગ હશ ેકારણ ક� લેવડદ�વડની રકમ પર ઉપા�નકતાર્ 
બ�ક દ્વારા સરચા� અને GST વ�લૂવામા ંઆવ ેછે.

     � ૂટં�લ કાડ્સર્ માટ� યોગ્ય લેવડદ�વડની રકમ પર 1% 
ફ�અુલ સરચા� માફ� (GST િસવાય) પ્રદાન કરવામા ં
આવશ.ે

     ફ�અુલ સરચા� �ટના િનયમો અને શરતો અલગ-અલગ 
હોઈ  શક� છે. િવગતો માટ� ક્ર��ડટ કાડર્ના િનયમ અને શરતો 
�ુઓ.

કસ્ટમ ડ�ટૂ�ની �કુવણી   વ્યવહારવી રકમના 2.25% (ન્�નૂતમ રકમ ને
     આધીન �. 75)
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3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથે સબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથે 
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશ.ે

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશે. ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

ફ�  

    વાિષ�ક ફ� (એક વખત)   �. 0 – �. 9,999
    �રન્�અુલ ફ� (દર વષ�)              �. 0 – �. 9,999
    એડ ઓન ફ� (દર વષ�)  �નૂ્ય

િવસ્�તૃ િધરાણ 
વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો  20-50 �દવસો (માત્ર �ટક ખર�દ� પર લા� ુ
     અને જો અગાઉના મ�હનાની બાક� લેણી રકમ 
     સ�ંણૂર્ �કૂવી દ�ધી હોય)

નાણાક�ય ખચર્   અનિસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 3.50% 
     (42% દર વષ�); િસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 2.75% 

(33% દર વષ�); શૌયર્ અને �ડફ�ન્સ કાડર્ માટ� દર મ�હને 
2.5% (30% દર વષ�) ના ંસ્થાને દર મ�હને 2.75% 

     (33% દર વષ�), 01 નવમે્બર 2021 થી પ્રભાવી 
ન્�નૂતમ નાણાકં�ય �લુ્ક  � .25
ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ   �ુલ GST + EMI રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% 

ફાયનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ 
એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ 
હોય તો)),

રોકડ એડવાન્સ   
રોકડ એડવાન્સ મયાર્દા   િધરાણ મયાર્દાના 80% (ગોલ્ડ અને ટાઇટ�િનયમ માટ� 

મહ�મ 12K/�દવસ અને પ્લે�ટનમ કાડર્ પ્રાઈમ કાડ્સર્ અને 
એલાઇટ કાડ્સર્ માટ� 15K/�દવસ)

�કુ્ત િધરાણ સમયગાળો   �નૂ્ય

નાણાક�ય ખચર્   અનિસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 3.50% (42% દર 
વષ�); િસ�ોડર્ કાડ્સર્ માટ� દર મ�હને 2.75% 
(33% દર વષ�); શૌયર્ અને �ડફ�ન્સ કાડર્ માટ� દર મ�હને 
2.5% (30% દર વષ�) ના ંસ્થાને દર મ�હને 2.75% 
(33% દર વષ�), 01 નવમે્બર 2021 થી પ્રભાવી

ઓવર�લિમટ    ઓવર�લમીટ રકમના 2.5% (ન્�નૂતમ �.600 
     ની શરતને આધીન)
કાડર્ ફ�રબદલી   �. 100 - �. 250 (ઓરમ માટ� �. 1,500)
તાત્કા�લક કાડર્ ફ�રબદલી     વાસ્તિવક ખચર્ (િવઝા માટ� $175અને માસ્ટર 
(જયાર� િવદ�શમા ંહોય)           કાડર્ માટ� $148 ની શરતને આધીન )  
િવદ�શી કરન્સી વ્યવહાર    �પાતંર માકર્ અપ: 3.5%  બધા કાડ્સર્ માટ� (એલીટ અને 

ઑરમ િસવાયના)ં અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ 
કાડર્ધારકો માટ�). 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ 
પર ફોર�ન કરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક કરન્સી   માકર્અપ 3.50%  બધા કાડ્સર્ માટ� (એલીટ અને 
�પાતંરણ વ્યવહાર:  ઑરમ િસવાયના)ં અને 1.99% (માત્ર એલીટ  
     અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�).(માત્ર �. 1000 થી વ� ુ

અથવા તેના �ટલી રકમના વ્યવહારો માટ�) 01 �ુલાઈ 
2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક 
કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય.  

�રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક   �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ 
     વાઉચસર્ પર)
ભાડાની �કૂવણી સાથે   �. 199
સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ 
પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક

પ્રાયોર�ટ� પાસ લાઉન્જ �લુ્કો     પ્રાયો�રટ� પાસ પ્રોગ્રામ મારફતે ભારતની �દરની તમામ  
       એરપોટર્ લાઉન્જ િવઝીટ્સ પર $27 �ધુીનો વપરાશ �લુ્ક  
       પ્રિત િવઝીટ + લા� ુકરને આધીન રહ�શ.ે

       એકવાર કોમ્પલીમ�ટર� િવઝીટ્સ �ણૂર્ થઈ �ય, પછ�   
       પ્રાયો�રટ� પાસ પ્રોગ્રામ મારફતે ભારતની બહારની તમામ  
       એરપોટર્ લાઉન્જ િવઝીટ્સ પર $27 �ધુીનો વપરાશ �લુ્ક  
       પ્રિત િવઝીટ + લા� ુકરને આધીન રહ�શ.ે

     ઉપર ઉલ્લે�ખત ચા��સ રોકડ ઉપાડની તાર�ખથી 
     લા� ુથશ.ે 

ન્�નૂતમ નાણાકં�ય �લુ્ક  �. 25 

રોકડ એડવાન્સ ફ�  

એસબીઆઈ એટ�એમ/   વ્યવહારની રકમના 2.5% (ન્�નૂતમ  
અન્ય સ્થાિનક એટ�એમ   �. 500 ની શરતને આધીન)
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ   વ્યવહારની રકમના 2.5% (ન્�નૂતમ    
     �. 500 ની શરતને આધીન)

અન્ય �લુ્કો અને ફ�

રોકડ �કુવણી �લુ્ક  �. 250 
�કુવણી અસ્વીકાર ફ�  �કુવણીની રકમના 2% (ન્�નૂતમ �. 500 
     ની શરતને આધીન)
ચેક પેમેન્ટ ફ�  �. 100
મોડ� �કૂવણી કરવા   �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ 
પર લાગતો ચા�   માટ� �નૂ્ય
     �.500 થી વ� ુઅને �.1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� 

�.400
     �.1,000 થી વ� ુઅને �.10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� 

�.750
     �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ 

માટ� �. 950
     �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ 

માટ� �. 1,100
     50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
વધારાનો િવલ�ંબત    �. 100
�કુવણી ચા�

સરચા� 

ગે્રસ િપ�રયડ          ક્ર��ડટ કાડર્એકાઉન્ટ્સ પર �કુવણીની િનયત તાર�ખ પછ� 3 
�દવસનો ગે્રસ િપ�રયડ આપે છે, જોઅગાઉની �બ�લ�ગ 
સાઇકલ(સાઇકલ્સ)માથંી �કુવણી બાક� ન હોય. ક્ર��ડટ કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંજણાવ્યા �જુબ �કુવણીની િનયત તાર�ખ એ 
તાર�ખ છે ક� � �દવસે ક્ર��ડટ કાડર્મા ંસ્પષ્ટ ભડંોળ જમા 
થશ,ે જો ક� �કુવણીની પ્ર�ક્રયા સમયને પર પાડવા માટ� 3 
�દવસનો ગે્રસ પીર�યડ પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે. 

ર�લવ ે�ટ�કટ - ર�લ્વ ેકાઉન્ટર      �. 30 + ટ્રાન્ઝેક્શન રકમના 2.5% 

ર�લવ ે�ટ�કટ – www.irctc.co.in એક વ્યવહાર માટ� વ્યવહાર �લૂ્યના 1% + લા� ુ
     પડતા ંકરવરેા
પેટ્રોલ અને પેટ્રોલ પપં   વપેાર�ને ટિમ�નલ પ્રદાન કરનાર ઉપા�નકતાર્ બ�ક દ્વારા 
પર વચેાતી તમામ પ્રોડક્ટ   ફ�અુલ સરચા� વ�લૂવામા ંઆવ ેછે.  
અને સેવાઓ    ચા� �સ્લપ પર લેવડદ�વડની રકમ ક્ર��ડટ કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટથી 

અલગ હશે કારણ ક� લેવડદ�વડની રકમ પર ઉપા�નકતાર્ 
બ�ક દ્વારા સરચા� અને GST વ�લૂવામા ંઆવ ેછે.

     � ૂટં�લ કાડ્સર્ માટ� યોગ્ય લેવડદ�વડની રકમ પર 1% 
ફ�અુલ સરચા� માફ� (GST િસવાય) પ્રદાન કરવામા ં
આવશ.ે

     ફ�અુલ સરચા� �ટના િનયમો અને શરતો અલગ-અલગ 
હોઈ  શક� છે. િવગતો માટ� ક્ર��ડટ કાડર્ના િનયમ અને શરતો 
�ુઓ.

કસ્ટમ ડ�ટૂ�ની �કુવણી   વ્યવહારવી રકમના 2.25% (ન્�નૂતમ રકમ ને
     આધીન �. 75)
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3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથે સબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથે 
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશ.ે

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશે. ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વપેાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશ.ે ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

તમામ લા� ુપડતા કરવરેા ઉપરોક્ત તમામ ફ�, વ્યાજ અને �લુ્કો ઉપર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
''લા� ુપડતા ટ�ક્સ'' (1 લી �ુલાઇ, 2017 ના રોજ અથવા તે પછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટ માટ�) નો અથર્ 
થાય છે:

•  એસબીઆઈ કાડર્ના ર�કોડર્મા ંિનવાસસ્થાન ધરાવતા કાડર્ધારકોને "હ�રયાણા" તર�ક� િનવદેન 
તાર�ખે - ક�ન્દ્રીય ટ�ક્સ @9% ના દર� અને રા�યનો ટ�ક્સ @9% ના દર�.

•  એસબીઆઈ કાડર્ના ર�કોડર્મા ં િનવાસસ્થાન ધરાવતા કાડર્ધારકો માટ� "હ�રયાણા" િસવાયની 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પર - એક��ૃત ટ�ક્સ દર @18% 

કાડર્ધારક ખાતા માટ� કરવામા ંઆવેલી તમામ �કૂવણીની પતાવટ લ�તુમ બાક� રકમ {�ુલ 
GST + EMI રકમ + ફ�/ચા��સના 100 % + 5 % ફાઈનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ 
ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજ 
ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, બાક� નીકળતી ખર�દ� અને રોકડ એડવાન્સના ક્રમમા ં
કરવામા ંઆવશ.ે 

*�ૃષક ઉ�િત એસબીઆઈ કાડર્ ગ્રાહકો, �ૃપા કર�ને �લુ્કની અ��ુચૂી માટ� કોષ્ટક (એ) નો સદંભર્ 
લો, ક�મ ક� તમારા કાડર્ પર ઉપરોક્ત �કુવણી અ�કુ્રમ લા� ુપડતો નથી.

**કોઈપણ મચ�ન્ટ મારફતે ભા�ુ ં�કૂવવામા ંઆવ ે ત્યાર� દર વખતે ₹99 નો પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 

આરબીઆઈ ક�વાઈસી �દશાિનદ�શો પ્રમાણે અને તે �િુનિ�ત કરવા માટ� ક� ગ્રાહક �કૂવવા યોગ્ય 
સાવચેતીની પ્ર�ક્રયા હ�ઠળ એકિત્રત કરાયેલા દસ્તાવજેો, ડ�ટા અથવા મા�હતી અદ્યતન છે, કાડર્ 
ધારકને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા સમયાતંર� �ણ કરવામા ંઆવ ેત્યાર� – એક િનિ�ત અવિધ પર 
સ્વયનંા ં ક�વાઈસી ર�કોડર્� ુ ં અપડ�ટ રાખ�ુ ં પડશ.ે કંપનીની �ત�રક નીિત �જુબ, સામિયક 
અદ્યતનકરણની પ્ર�ક્રયા દરિમયાન ક�વાયસી દસ્તાવજે �રૂા પાડવામા ં િનષ્ફળ રહ�વાથી ક્ર��ડટ 
કાડર્ ખાતાને અસ્થાયી ર�તે િનલબંન/બ્લૉક કરવા તરફ દોર� �ય તેમ બની શક� છે. અસ્થાયી 
ર�તે િનલ�ંબત કરવામા ંઆવલે કાડર્ પર િન�ષ્ક્રય અવિધ દરિમયાન વાિષ�ક �લૂ્ક લગાવવામા ં
આવશ ેનહ�. સામિયક અદ્યતનની પ્ર�ક્રયા �રૂ� થયેથી કાડર્ ખા� ુ ંસ�ક્રય થઈ ગયા પછ� વાિષ�ક 

37

�લૂ્ક લગાવવામા ંઆવશ.ે
કાડર્ના તમારા સતત વપરાશને આ �ધુારાઓની સ્વી�ૃિત તર�ક� માનવામા ંઆવશ.ે

એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન 
39 02 02 02 (આગળ સ્થાિનક એસટ�ડ� કોડ લગાડો), 
1860 180 1290/1860 500 1290 

આ સદં�શાવ્યવહારમાનંી તમામ મા�હતી 21 એિપ્રલ 2023 �જુબ સાચી છે અને SBICPSL ના 
િવવકે��ુદ્ધને આધાર� ફ�રફારને પાત્ર છે. SBI કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો 
www.sbicard.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વેપાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશે. ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

તમામ લા� ુપડતા કરવરેા ઉપરોક્ત તમામ ફ�, વ્યાજ અને �લુ્કો ઉપર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
''લા� ુપડતા ટ�ક્સ'' (1 લી �ુલાઇ, 2017 ના રોજ અથવા તે પછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટ માટ�) નો અથર્ 
થાય છે:

•  એસબીઆઈ કાડર્ના ર�કોડર્મા ંિનવાસસ્થાન ધરાવતા કાડર્ધારકોને "હ�રયાણા" તર�ક� િનવદેન 
તાર�ખે - ક�ન્દ્રીય ટ�ક્સ @9% ના દર� અને રા�યનો ટ�ક્સ @9% ના દર�.

•  એસબીઆઈ કાડર્ના ર�કોડર્મા ં િનવાસસ્થાન ધરાવતા કાડર્ધારકો માટ� "હ�રયાણા" િસવાયની 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પર - એક��ૃત ટ�ક્સ દર @18% 

કાડર્ધારક ખાતા માટ� કરવામા ંઆવેલી તમામ �કૂવણીની પતાવટ લ�તુમ બાક� રકમ {�ુલ 
GST + EMI રકમ + ફ�/ચા��સના 100 % + 5 % ફાઈનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ 
ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજ 
ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, બાક� નીકળતી ખર�દ� અને રોકડ એડવાન્સના ક્રમમા ં
કરવામા ંઆવશ.ે 

*�ૃષક ઉ�િત એસબીઆઈ કાડર્ ગ્રાહકો, �ૃપા કર�ને �લુ્કની અ��ુચૂી માટ� કોષ્ટક (એ) નો સદંભર્ 
લો, ક�મ ક� તમારા કાડર્ પર ઉપરોક્ત �કુવણી અ�કુ્રમ લા� ુપડતો નથી.

**કોઈપણ મચ�ન્ટ મારફતે ભા�ુ ં�કૂવવામા ંઆવ ે ત્યાર� દર વખતે ₹99 નો પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 

આરબીઆઈ ક�વાઈસી �દશાિનદ�શો પ્રમાણે અને તે �િુનિ�ત કરવા માટ� ક� ગ્રાહક �કૂવવા યોગ્ય 
સાવચેતીની પ્ર�ક્રયા હ�ઠળ એકિત્રત કરાયેલા દસ્તાવજેો, ડ�ટા અથવા મા�હતી અદ્યતન છે, કાડર્ 
ધારકને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા સમયાતંર� �ણ કરવામા ંઆવ ેત્યાર� – એક િનિ�ત અવિધ પર 
સ્વયનંા ં ક�વાઈસી ર�કોડર્� ુ ં અપડ�ટ રાખ�ુ ં પડશ.ે કંપનીની �ત�રક નીિત �જુબ, સામિયક 
અદ્યતનકરણની પ્ર�ક્રયા દરિમયાન ક�વાયસી દસ્તાવજે �રૂા પાડવામા ં િનષ્ફળ રહ�વાથી ક્ર��ડટ 
કાડર્ ખાતાને અસ્થાયી ર�તે િનલબંન/બ્લૉક કરવા તરફ દોર� �ય તેમ બની શક� છે. અસ્થાયી 
ર�તે િનલ�ંબત કરવામા ંઆવલે કાડર્ પર િન�ષ્ક્રય અવિધ દરિમયાન વાિષ�ક �લૂ્ક લગાવવામા ં
આવશ ેનહ�. સામિયક અદ્યતનની પ્ર�ક્રયા �રૂ� થયેથી કાડર્ ખા� ુ ંસ�ક્રય થઈ ગયા પછ� વાિષ�ક 
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�લૂ્ક લગાવવામા ંઆવશ.ે
કાડર્ના તમારા સતત વપરાશને આ �ધુારાઓની સ્વી�ૃિત તર�ક� માનવામા ંઆવશ.ે

એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન 
39 02 02 02 (આગળ સ્થાિનક એસટ�ડ� કોડ લગાડો), 
1860 180 1290/1860 500 1290 

આ સદં�શાવ્યવહારમાનંી તમામ મા�હતી 21 એિપ્રલ 2023 �જુબ સાચી છે અને SBICPSL ના 
િવવકે��ુદ્ધને આધાર� ફ�રફારને પાત્ર છે. SBI કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો 
www.sbicard.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે

એસબીઆઈ કાડ્સર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ �લ.
પી.ઓ. બૅગ નબંર 28, નવી �દલ્હ�- 110 001

�પૃા કર�ને અમાર� વેબસાઇટની �લુાકાત લો: www.sbicard.com

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશે. ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશ.ે પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.



�ણૂર્ થવા પર, આવા �લુ્કની જવાબદાર� કાડર્ધારકના ખાતામંા ં હોય, તો પછ�ના 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�લુ્ક ફર�થી �કૂવામા ંઆવશ.ે

h)  ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ: તમામ ફ�રયાદો નોડલ અિધકાર� પીઓ બેગ 28, �પીઓ, નવી 
�દલ્લી - 110001 અથવા Nodalofficer@sbicard.com પર ઈમેઇલ દ્વારા મોકલી આપવી.

i)   સપંર્ક િવગતોઃ
 તમામ ફોન પરથીઃ 39 02 02 02
 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખત નબંરની આગળ તમારો એસટ�ડ�  કોડ લગાડો) 
 અથવા 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ કાડર્ માટ�ઃ ભારતમા ંકોઇપણ સ્થળેથી એસબીઆઈ ર�લવ ેક્ર��ડટ 

કાડર્ની હ�લ્પલાઇન પર સપંકર્ કરો. 
 તમામ ફોનથી: 39 02 12 12 (મોબાઇલ પરથી કો�લ�ગ કરતી વખતે નબંરની આગળ 

તમારો એસટ�ડ� કોડ લગાડો) બીએસએનએલ/એમટ�એનએલ 1800 180 1295/
 1860 500 1295
 પ્રત્ર વ્યવહારઃ પત્ર દ્વારા, મેનેજર, કસ્ટમર સિવ�સ, એસબીઆઈ કાડર્ એન્ડ પેમેન્ટ સિવ�સ 

પ્રા. લી., ડ�એલએફ  ઇ�ન્ફિનટ� ટાવર, ટાવર સી, 12મો માળ, બ્લોક 2, �બ�લ્ડ�ગ 3, 
ડ�એલએફ  સાઇબર િસટ�, ��ુુગ્રામ - 122002 (હ�રયાણા) ભારત www.sbicard.com 
અથવા પીઓ બેગ 28 - �પીઓ, નવી �દલ્લી, 110001 

 customercare@sbicard.com પર લખીને ઇમેઇલ દ્વારા
 ખોટા વચેાણ અને સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ�  - 

salesgrievance@sbicard.com પર લખી શક� છે
 કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત લેવડદ�વડની �રપોટર્ અમાર� મોબાઈલ 

એપ/વેબસાઈટ મારફતે ન�ધાવી શક� છે. તે િસવાય, કાડર્ધારક કોઈપણ િવવાદ/અનિધ�ૃત 
લેવડદ�વડની �રપોટર્ કરવા માટ�ના ખાસ ઇમેઇલ  chargeback@sbicard.com પર અમને 
લખી શક� છે.

 િમસ-સેલ/સતામણી �ગેની ફ�રયાદો માટ�, કાડર્ધારક અમને સમિપ�ત હ�લ્પલાઇન પર 
કૉલ કર� શક� છે: 080-39356050

j)  SBI કાડર્ દ્વારા ફ� અને ચા��સ  સ�હતની કોઈપણ  �રવસર્લને  �કૂવવાપાત્ર �કુવણી સાથ ે
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ફોન દ્વારા
વ� ુમા�હતી માટ�
1860 180 1290

39 02 02 02 (શ�આતમા ંસ્થાનીય એસટ�ડ� કોડ લગાવો)
પર કૉલ કરો 

તમારા કાડર્ને �ૃપા કર�ને તમાર� પાસે રાખો
ઈ-મેલ દ્વારા

તમારા કાડર્ના ંએકાઉન્ટથી સબંિંધત કોઈ પણ પ્ર� માટ� અમને: 
customercare@sbicard.com પર લખો

પત્ર દ્વારા
અમને SBICPSL, પોસ્ટ બેગ નબંર. 28, �પીઓ, નવી �દલ્હ� 

– 110001 પર લખો
વેબ દ્વારા

 sbicard.com પર લોગ ઓન કરો

અમને સાર� ર�તે ઓળખો

એસબીઆઈ કાડર્સ - સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો

1. *ફ� અને �લુ્કો

A. વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ�
 એસબીઆઇ ક્ર��ડટ કાડર્ (એસબીઆઇ કાડર્) પર વાિષ�ક ફ� અને �રન્�અુલ ફ� લા� ુથવાપાત્ર 

છે. વાિષ�ક ફ� �. 0 થી �. 9999 ની વચ્ચેનો એક વખતનો ચા�વ�ા લા� ુથવાપાત્ર કર  
છે અને નવીકરણ ફ� દર વષ� લેવામા ંઆવે છે અને તે  �. 0 થી �. 9999 વ�ા લા� ુ
થવાપાત્ર કર વચ્ચેની શ્રેણીમા ં હોય છે. દર�ક કાડર્ધારક અને �ુદા-�ુદા કાડર્ના પ્રકાર 
અ�સુાર આ ફ� અલગ-અલગ હોઇ શક� છે. ક્ર��ડટ કાડર્ માટ� અર� કરતી વખતે કાડર્ધારકને 
આ ફ� �ગે ��ુચત કરવામા ંઆવશ.ે આ ર�તે લા� ુપડતી ફ� સીધી કાડર્ધારકના ખાતામંાથંી 
વ�લૂવામા ંઆવશ ેઅને તે � મ�હનામા ં વ�લૂ કરવામા ંઆવી હોય તે મ�હનાના કાડર્ 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંદશાર્વવામા ંઆવશ.ે પ્રાથિમક કાડર્ધારકને �ર�  કરાયેલા વધારાના કાડર્ માટ� 
અલગ ફ� હોઇ શક� છે.

B. રોકડ એડવાન્સ ફ�
 ઘર��ુ/ં�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમમાથંી આપાતકાલીન પ�ર�સ્થિત રોકડ નાણા ંમેળવવા માટ� 

કાડર્ધારક કાડર્નો ઉપયોગ કર� શક� છે. આ પ્રકારની તમામ ઉપાડ રકમ પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 
વ�લૂવામા ં આવશે અને ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં કાડર્ધારકને તે દશાર્વવામા ં આવશ.ે 
સ્થાિનક સ્તર� ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે 
�તરરાષ્ટ્ર�ય એટ�એમ પર 2.5% અથવા �. 500 બ�ેમાથંી � વધાર� હોય તે વ�લૂવામા ં
આવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ �લિમટ�ડ (એસબીઆઈસીપીએસએલ)ની  
�નુસફ� પર ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� ફ�રફારને આધીન છે. તમામ એડવાન્સ રોકડ ઉપાડની 
તાર�ખથી સ�ંણૂર્ �કુવણીની તાર�ખ �ધુી �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ (�ૃપા કર�ને �લુ્કોની 
અ��ુ�ૂચનો સદંભર્ લો) પર લા� ુપડતા નાણાકં�ય �લુ્ક �જુબ લા� ુપડ� શક� છે.  

C. રોકડ �કુવણી ફ�
 કાડર્ધારકો તેમની પસદંગીની સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઈ�ન્ડયા (એસબીઆઈ) ની શાખાઓમા ંપે-ઈન 

�સ્લપ પર તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ નબંર અને રકમનો ઉલ્લેખ કર�ને અને તેને શાખા કાઉન્ટર 
પર જમા કર�ને SBI ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક�ની રકમ �કૂવી શક� છે. કાડર્ધારકને તાત્કા�લક 
�કુવણીની સ્વી�ૃિતની રસીદ પ્રદાન કરવામા ંઆવશ.ે આ �િુવધા �.250 + લા� ુકરની 
સેવા �લુ્ક પર ઉપલબ્ધ છે. ક�વીબી એસબીઆઈ કાડર્ધારકો તેમના ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� રકમ 
ક�ુર વશૈ્ય બ�ક (ક�વીબી) ની પસદંગીની શાખાઓમા ંપણ �કૂવી શક� છે. ક�ુર વશૈ્ય બ�ક 
(ક�વીબી) શાખાઓમા ંકરવામા ંઆવલેી �કુવણી માટ� કોઈ �લુ્ક લા� ુપડતો નથી.

D. �લુ્કો
i. કાડર્ધારકોને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા �રુ� પાડવામા ં આવલેી ચો�સ સેવાઓ 

અથવા તેમના કાડર્ ખાતાનંા સદંભર્મા ંકાડર્ધારક દ્વારા �કુવણી કરવામા ંિનષ્ફળ રહ�વા પર 
સમય-સમય પર લા� ુપડતા �લુ્ક અને ફ� કાડર્ધારક દ્વારા �કૂવવા પાત્ર છે.

ii એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકોને યોગ્ય �ણ સાથ ે તેને યોગ્ય લાગે તે �જુબ 
સમય-સમય પર કોઇપણ �લુ્કો અથવા ફ� ફ�રફાર અથવા નવા �લુ્કો અને ફ� ર�ૂ કરવાનો 
અિધકાર �ળવી રાખે છે.

E. વ્યાજ �કુ્ત રાહત સમયગાળો
 વ્યાજ �કુ્ત િધરાણ સમયગાળો વપેાર� દ્વારા દાખલ કરાયેલા દાવાઓની શરતને આધીન 

20 થી 50 �દવસો �ધુીનો હોઇ શક� છે. જોક�, જો અગાઉના મ�હનાની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ 
�કૂતે કરવામા ંઆવી ન હોય અથવા જો કાડર્ધારક� કોઇ એટ�એમમાથંી રોકડ ઉપાડ કય� 
હોય તો આ લા� ુપડશ ેનહ�.

F.  ફાઇનાન્સ �લુ્કો
 કાડર્ધારક તેની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવવા�ુ ં પસદં ન કર� તે �કસ્સામા ં વ્યવહારની 

તાર�ખથી �બન�કૂવાયેલ ઈએમઆઈ હપ્તા સ�હત તમામ વ્યવહારો પર અને કાડર્ધારક 
દ્વારા લેવામા ંઆવલેી બધી જ રોકડ એડવાન્સ રકમ પર �નુ:�કુવણી ન કર� ત્યા ં�ધુી 
માિસક વ્યાજ દર� ફાઇનાન્સ �લુ્ક �કૂવવાપાત્ર બનશ.ે 

 જો કાડર્-ધારક, �કુવવા-પાત્ર તમામ રકમ પૈક��ુ ં�િશક �કુવણી કર� (પીડ�ડ�); અથવા 
તો �બલ�ુલ �કુવણી કર� (ટ�એડ�) નહ� એટલે ક� જો ગ્રાહક પોતાની અગાઉના મ�હનાઓની 
બાક� �કુવવાની રકમ અને ચા� ુ મ�હનાની બાક� �કુવવાની રકમ મળ�ને, �ુલ 
�કુવવા-પાત્ર રકમ જો િનયત થયેલ તાર�ખ પહ�લા �કૂવ ેન�હ તો, ગ્રહાક �યા ં�ધુી 
�કુવણી કર� નહ� ત્યા ં�ધુી બાક�  િસલક પર નાણાકં�ય-�લુ્ક લાદવામા ંઆવશ.ે 

 વ્યવહારની તાર�ખથી ફાઇનાન્સ ચાજ�સનો વતર્માન દર 3.50% પ્રિત માસ [પ્રિત વષર્ 
42%] છે અને એસબીઆઈ કાડર્ અને પેમેન્ટ સિવ�સ પ્રાઇવટે �લિમટ�ડ 
(એસબીઆઈસીપીએસએલ) ની �નુસફ� પર પ�રવતર્ને આધીન છે. ફાઇનાન્સ �લુ્કો, જો 
�કૂવવાપાત્ર હોય તો લા� ુપડતા કરવરેા લાદવાની શરતને આધીન છે અને �યા ં�ધુી 
કાડર્ પરની બાક� રકમ સ�ંણૂર્ �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી કાડર્ધારકના ખાતામંા ં ડ��બટ 
કરવામા ંઆવે છે. કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખમા ંસ�ંણૂર્ રકમ બાક� ન �કૂવવાની 
�સ્થિતમા ંઅને તમામ રોકડ એડવા�ન્સસ પર નાણા ં�લુ્કની ઓછામા ંઓછ� રકમ, તમામ 
વ્યવહારો પર વ�લૂવામા ંઆવ ેછે. કાડર્ધારક દ્વારા લેવામા ંઆવતા �. 25, દર�કમા ંલા� ુ
કર િસવાયનો રહ�શ.ે

a.  એડવાન્સ રોકડ પર ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની તાર�ખથી �કુવણી સ�ંણૂર્પણે કરવામા ં
ન આવે ત્યા ં�ધુી લા� ુપડ� છે.

 ઉદાહરણ-1 કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 15મી તાર�ખ.
 16મી �ુન 2019 થી 15મી �ુલાઇ 2019 ની વચ્ચે કરવામા ંઆવલેા વ્યવહાર
1.  20મી �ૂન 2019 ના �દવસે - �. 5000 ની �ટક ખર�દ�
2.  10મી �ુલાઇ 2019 ના �દવસે - �. 7000 નો રોકડ ઉપાડ
 ધાર� ક� 15મી �ૂન 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી અગાઉની કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ં

નથી આવતી તો 15મી �ુલાઇના રોજ કાડર્ધારક તેના સ્ટ�ટમેન્ટ �. 7,000 ની રોકડ ઉપાડ 
ઉપર લા� ુપડતા દર� 5 �દવસના ફાઇનાન્સ �લુ્કોની સાથ ે �. 12,000 ના વ્યવહારો 

દશાર્વશ.ે કાડર્ ધારક� બાક� રહ�લી રકમ 5મી ઓગસ્ટ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ �કુવવાની 
રહ�શ.ે �ૃપા કર�ને ન�ધ લેશો ક� તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ની બાક� નીકળતી રકમ સામે કરવામા ં
આવલેી કોઈ પણ �કૂવણી, સૌપ્રથમ તમાર� બાક� નીકળતી રકમ {�ુલ GST + EMIની 
રકમ + ફ� અને ચા��સના 100% + 5% ફાઇનાન્સ ચા� (જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, 
વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� નીકળતી રકમ, ખર�દ�ની બાક� નીકળતી રકમ 
અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) સામે પ્રથમ �કૂવણી કરવામા ંઆવશ.ે ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી લગાડવામા ંઆવશ ેિસવાય ક� બાક� રહ�લા �રટ�લ 
બેલેન્સ પર લા� ુપડતા �બન-વ્યાજનો �કસ્સો હોય, �મા ં ફાઇનાન્સ �લુ્કો વ્યવહારની 
તાર�ખથી લગાવવામા ંઆવ ેછે.

 જો સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમમા ંકોઇ રોકડ જમા ન હોય અને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી આગળ 
લાવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય અને �કુવણીને �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ પર �ટક બાક� 
રકમની ચોખ્ખી રકમ સ�ંણૂર્પણે �કૂવી દ�ધી હોય તો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ 
�લુ્કો લા� ુપડતો નથી. 

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર�ક મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� 2019 - 2� ફ��આુર� 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહાર
1.  5 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 10,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  15 મી �ન્�આુર� 2019 ના �દવસે - �. 30,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉની બાક� રકમ આગળ 

લાવવામા ંઆવતી નથી તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 40,000 ના વ્યવહારો 
દશાર્વ� ુસ્ટ�ટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2019એટલે 
ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની 
વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે સ્ટ�ટમેન્ટની બાક� રકમ કોઇ રોકડ રકમ ધરાવતી ન 
હોય તો તે �કસ્સામા ંઅને અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ રકમ આગળ વધારવામા ંઆવી ન 
હોય અને �કુવણીની �િતમ તાર�ખ �ધુીમા ંસ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખના રોજ �ટક બાક� રકમની 
સ�ંણૂર્ �કુવણી કર� દ�વામા ંઆવ ેતો આવી બાક� રકમ પર કોઇ ફાઇનાન્સ �લુ્કો લા� ુ
પડશ ેનહ�.

 દર મ�હને માત્ર ન્�નૂતમ �કુવણીના પ�રણામે �નુ:�કુવણી વષ� �ધુી લબંાશે �થી તમાર� 

બાક� રહ�લી રકમ પર વ્યાજ �કુવ� ુપડશે. ઉદાહરણ તર�ક� �. 5,000 ના વ્યવહાર ઉપર 
જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ �કૂવવામા ંઆવ ેતો (જો દર મ�હને ન્�નૂતમ બાક� રકમ 
�. 200 હોય) તો સ�ંણૂર્ બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણીમા ં44 મ�હના લાગશ.ે

 ઉદાહરણ 3 - કાડર્ના સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� માચર્ 2019 - 2� એિપ્રલ 2019 ની વચ્ચે કરાયેલા વ્યવહારો
(1)  5મી માચર્ 2019 �દવસે- �. 500 ની વાિષ�ક ફ�
(2)  5મી માચર્ 2019 ના �દવસે- �. 90 નો લા� ુપડતો ટ�ક્સ
(3)  15મી માચર્ 2019 ના �દવસે - �. 6,000 ની ઓનલાઇન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� માચર્ 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ અગાઉ�ુ ંબેલેન્સ આગળ લાવવામા ંઆવ્�ુ ં

નથી તો કાડર્ધારક 2� એિપ્રલના રોજ �. 6,590 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુ પ્રાપ્ત કરશ.ે 
કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી એિપ્રલ 2019 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 
�દવસ �ધુીમા ંસમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ �કુવવાની 
રહ�શ.ે

 ધારો ક� કાડર્ધારક 22મી એિપ્રલ 2019 ના રોજ �. 415 (�ુલ બાક� રકમના 5%) + લા� ુ
પડતા કરવરેાની ન્�નૂતમ રકમની �કુવણી કરવામા ંઆવ ેછે, �ને ન�કના દશાશં �બ��ુ 
�ધુી લઇ જવામા ંઆવે છે, તો ફાઇનાન્સ �લુ્કો અમલી દરોએ લા� ુપાડવામા ંઆવશ ેઅને 
�ુલ બાક� રહ�લી રકમમા ંઉમેરાશે. જો અમલી દરોને પ્રિત માસ 3.50% માની લેવામા ંઆવ ે
તો ફાઇનાન્સ �લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ કરવામા ંઆવશ:ે

 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 500 ની બાક� રકમ પર:
 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�. 27.62
 48 �દવસ માટ� (5મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 90 ના લા� ુપડતા ટ�ક્સ પર: 
 (3.50*12)*(48/365)*90/100=�. 4.97
 38 �દવસ માટ� (15મી માચર્થી 22મી એિપ્રલ) �. 6,000 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(38/365)*6000/100=�. 262.36
 11 �દવસ માટ� (22મી એિપ્રલથી 2� મે) �. 6,175 ની બાક� રકમ પરઃ
 (3.50*12)*(11/365)*6175/100=�. 78.16
 �ુલ લા� ુપડ� ુ ંવ્યાજ =�. 373.10

 બાક� રહ�લી ખર�દ� રકમ, વ્યાજ �લુ્કો, ફ� અને �લુ્કો, જો હોય તો આ તમામ રકમનો 
સરવાળો અને તમામ લા� ુપડતા કરવરાઓ 3� એિપ્રલ 2019 - 2� મે 2019ની વચ્ચે 
કાડર્ધારક� કોઇ વ્યવહાર ન કય� હોવાની ધારણા સાથ ે2� મે ની તાર�ખ િનવદેનમા ં�ુલ 
બાક� રકમ તર�ક� દશાર્વવામા ંઆવશ.ે

 જો કાડર્ધારક �કુવણીની બાક� તાર�ખ (પીડ�ડ�) પહ�લા ં �ુલ બાક� રકમ (ટ�એડ�) ની 
�િશક અથવા �કુવણી કરશ ેનહ�; એટલે ક� ગ્રાહક પાસે અગાઉના મ�હનાઓથી બાક� રકમ 
છે અને વતર્માન મ�હનામા,ં બાક� રકમની સ�ંણૂર્ �કુવણી �કુવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ં
કરવામા ં આવ ે છે, પછ� �કુવણીની તાર�ખ �ધુીના બધં બેલેન્સ પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 4: કાડર્-સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ – પ્રત્યેક મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 નાણાક�ય વ્યવહાર 3� �ડસેમ્બર 2018 થી 2� �ન્યઆર� 2019 વચ્ચે 
1)  �. 500 ની �ટક ખર�દ�- 15 �ડસેમ્બર 2018
2)  �. 600 ઓનલાઇન ખર�દ�- 20 �ડસેમ્બર 2018
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક�, અગાઉ ની કોઈ રકમ �કૂવવાની બાક� નથી 

અને તેથી 2� �ડસેમ્બર 2018 ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ કોઈ રકમ ખ�ચાયેલ નથી તો આ 
પ્રકારના �કસ્સામા ંકાડર્-ધારક પોતાના 2� �ન્�આુર�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં�. 1100 નો નાણાક�ય 
વ્યવહાર જોઈ શકશ.ે � રકમ ચકવવા-પાત્ર થશ.ે �ુલ રકમ �. 1100 કાડર્ધારક� બાક� 
નીકળતા લેણાની તમામ રકમની અથવા બાક� િનકળતા લેણા ંની ન્�નૂતમ રકમની �કુવ�ુ ં
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 �ન્�આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્ધારક 22 �ન્યઆર� 2019 ના રોજ �. 
500 ની �કુવણી કર� છે, આ �કસ્સામા ંનાણાકં�ય-�લુ્ક અસરકાર દર� લગાવામા ંઆવશ ેઅને 
તેને �ુલ બાક� નીકળતી રકમમા ંઉમેરવામા ંઆવશ.ે અસરકારક દર�ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત 
માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાકં�ય-�લુ્કની ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 500 ની િસલક પર (15 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્યઆર�), �દવસ 38 માટ�:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�. 21.86
 �. 600 ની િસલક પર (20 �ડસેમ્બર થી 22 �ન્�આુર�), �દવસ 33 માટ�:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�. 22.78

 �. 600 ની િસલક પર (22 �ન્�આુર� થી 2 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*600/100=�. 8.28
 �ુલ વ્યાજ-�લુ્ક = �. 52.93
 3� ફ��આુર� 2019 થી 2� માચર્ 2019 દરમ્યાન થયેલ નાણાક�ય વ્યવહાર 
1)  3� ફ��આુર� 2019 ના રોજ શ�આત ની િસલક- �. 652.93
2)  5મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 1000 - ની �ટક ખર�દ�
3)  15મી ફ��આુર� 2019 ના રોજ �. 3000 - ની ઓનલાઈન  ખર�દ�
 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� 2� ફ��આુર� 2019 ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ 

અગાઉ ની બાક� રકમ �. 652.93, આગળ ખ�ચાયેલ છે. કાડર્ધારક� બાક� નીકળતા લેણાનંી 
તમામ ન્�નૂતમ રકમ અથવા બાક� નીકળતા લેણાનંી ન્�નૂતમ રકમ�ુ ં �કુવણી 
સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ પછ�ના 20 �દવસ �ધુીમા ંએટલે ક� 22 ફ��આુર� 2019 �ધુી કર� દ�� ુ ં
જ�ર� છે.

 આપણે એવી ધારણા �જુબ ગણતર� કર�એ ક� કાડર્-ધારક 15મી ફ��આુર� �ધુીમા ંબાક� 
લેણા�ુ ંતમામ �કુવણી કર� દ� છે. એટલે ક� િનયત સમય-મયાર્દામા ં�કુવણી કર� દ� છે. 
અસરકારક દર �ુ ંપ્રમાણ 3.50% પ્રિત માસ રાખીને ગણતર� કર�એ તો, નાણાક�ય-�લુ્કની 
ગણતર� નીચે �જુબ થઈ શક�.

 �. 652.93ની િસલક ઉપર (3� ફ��આુર� થી 15 ફ��આુર�), �દવસ 12 માટ�:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100=�. 9.02
 �ુલ વ્યાજ �લુ્ક = �. 9.02 
 2� માચર્ના સ્ટ�ટમેન્ટ �જુબ �ુલ લેણાનંી બાક� નીકળતી રકમમા ંખર�દ� કર�લ બાક� રકમ, 

વ્યાજ-�લુ્ક (જો કંઈ હોય તો) અને લા� ુપડતા ટ�ક્સને લીધે ફ�રફાર થશ.ે 
G. મોડ� �કૂવણી કરવા પર લાગતો ચા�

• �કૂવણીની તાર�ખે �.0-500 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �નૂ્ય
 �. 500 થી વ� ુઅને �. 1,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 400
• �. 1,000 થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 750
• �. 10,000 થી વ� ુઅને �. 25,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 950
• �. 25,000 થી વ� ુઅને �. 50,000 �ધુીની બાક� રકમ માટ� �. 1,100

• 50,000 થી વ�નુી બાક� રકમ માટ� �.1,300
 સળંગ બે વખત િનયત તાર�ખ �ધુીમા ંલ��ુમ બાક� રકમ (MAD) ની �કૂવણી ન થવા 

પર �. 100નો વધારાનો મોડ� �કૂવણીનો ચા� વ�લૂવામા ંઆવશે.
 �યા ં�ધુી MAD ની �કુવણી ન થાય ત્યા ં�ધુી આ ચા� દર�ક પેમેન્ટ વખતે વ�લૂવા�ુ ં

ચા� ુરહ�શે.
 ઉદાહરણ 1 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે. 
 વ્યવહાર 3� �ન્�આુર� 2016 - 2� ફ��આુર� 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
(1)  5મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની �ટક ખર�દ�
(2)  15મી �ન્�આુર� 2016 ના રોજ - �. 5,000 ની ઓનલાઈન ખ
 ધારો ક� 2� ફ��આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� ફ��આુર�ના રોજ �. 10,000 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી ફ��આુર� 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની 
તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ 
રકમ �કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક ન્�નૂતમ બાક� અથવા વધાર� રકમની �કુવણી 22મી ફ��આુર� 2016 સધીમા ં
કરતો નથી, તો તેમની પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વધાર� અને �. 
10,000�ધુીની રકમ માટ� �. 750) વ�લૂવામા ંઆવશે.

 ઉદાહરણ 2 - કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટ તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખે.
 વ્યવહાર 3� ફ��આુર� 2016 - 2� માચર્ 2016 ની વચ્ચે થયેલ છે.
1.  8મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,000 ની �ટક ખર�દ�
2.  19મી ફ��આુર� 2016 ના રોજ - �. 2,500 ની ઓનલાઈન ખર�દ�
 ધારો ક� 2� �ન્�આુર� 2016 ના સ્ટ�ટમેન્ટમાથંી કોઇ બાક� રકમ આગળ લાવવામા ંઆવી 

નથી, તો કાડર્ધારક 2� માચર્ના રોજ �. 4500 ના વ્યવહારો દશાર્વ� ુતેમ�ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ 
મેળવશ.ે કાડર્ધારક� બાક� રહ�લી રકમની 22મી માચર્ 2016 એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 
20 �દવસ �ધુીમા સમગ્ર રકમ અથવા ન્�નૂતમ બાક� રકમની વચ્ચે કોઇપણ રકમ 
�કુવવાની રહ�શ.ે

 જો કાડર્ધારક કોઈ પણ રકમની �કુવણી 22મી માચર્ 2016 �ધુીમા ંકરતો નથી, તો તેમની 
પાસેથી �. 750 લેટ પેમેન્ટ �લુ્ક (�. 1000થી વ� ુઅને �. 10,000 �ધુી માટ� �. 750) 

વ�લૂવામા ંઆવશ.ે
 ઉદાહરણ 3- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની બી� તાર�ખ.
 3 સપ્ટ�મ્બર - 2 ઓક્ટોબર વચ્ચે કર�લા વ્યવહારો
(1)  �.9400ની �ટક ખર�દ� – 5મી સપ્ટ�મ્બરના રોજ
 2 સપ્ટ�મ્બરના સ્ટ�ટમેન્ટમા ં અગાઉ�ુ ં કોઈ બેલેન્સ ન હોવા�ુ ં માનીને, કાડર્ ધારકને 2 

ઓક્ટોબર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �. �ુલ 9400ની �કૂવવાપાત્ર રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે કાડર્ધારક� 
22 ઓક્ટોબર �ધુીમા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ �ધુીમા ં�ણૂર્ રકમ અથવા 
લ��ુમ રકમની વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� બેલેન્સ �કૂવવાની રહ�શ.ે કાડર્ધારક 22
મી ઓક્ટોબરના રોજ અથવા તે પહ�લાનંા બાક�ની રકમ સામે �. 9400ની સ�ંણૂર્ �કૂવણી 
કર� છે.

 3 ઓક્ટોબરથી 2 નવમે્બર વચ્ચે કરવામા ંઆવલે વ્યવહારો
(1)  �.5000ની �ટક ખર�દ� – 5મી ઓક્ટોબરના રોજ
(2)  �.5000ની ઓનલાઈન ખર�દ� - 15મી ઓક્ટોબરના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� નવમે્બર�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,000ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ંહશ.ે 

ગ્રાહકને 10મી નવમે્બર� વપેાર� દ્વારા અગાઉકર�લા વ્યવહાર માટ�  �.9400�ુ ં�રફંડ મળે છે. 
આ �રફંડની રકમ �ુલ બાક� રકમ સામે માડંવાળ કરવામા ં આવશ.ે કાડર્ધારક� 22મી 
નવમે્બરના રોજ અથવા તે પહ�લા,ં એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, 
બાક� બેલેન્સ અથવા લ��ુમ બાક� રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� બાક� રકમ 
�કૂવવાની રહ�શ.ે �રફંડમાથંી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ લ��ુમ બાક� રકમ કરતા ં વ� ુ
હોવાથી, કાડર્ધારક પાસેથી િવલ�ંબત �કુવણીની ફ� લેવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ 4- કાડર્ સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખ - દર મ�હનાની 2� તાર�ખ.
 3� �ન્�આુર� - 2� ફ��આુર� વચ્ચે થયેલા વ્યવહારો
(1)  �.4500ની �ટક ખર�દ� - 5 �ન્�આુર�ના રોજ
(2)  �.6000ની ઓનલાઇન ખર�દ�- 15 �ન્�આુર�ના રોજ
 કાડર્ ધારકને 2� ફ��આુર��ુ ં સ્ટ�ટમેન્ટ મળશ ે� �ુલ �.10,500ની બાક� રકમ દશાર્વ� ુ ં

હશ.ેગ્રાહકને 10 ફ��આુર�ના રોજ  કર�લ અનાદર �કૂવણી ફ�, �  અગાઉ લગાડવામા 
આવલેી,માટ� �.500�ુ ં�રફંડ મળે છે. કાડર્ધારક� બાક� રકમ સામે 22મી ફ��આુર� �ધુીમા,ં 

એટલે ક� સ્ટ�ટમેન્ટની તાર�ખથી 20 �દવસ ની �દર, સ�ંણૂર્ રકમ અથવા લ��ુમ બાક� 
રકમ વચ્ચેની કોઈપણ રકમ માટ� �કૂવણી કરવાની રહ�શ.ેSBI કાડર્ દ્વારા દાખલ કરાયેલ 
�રવસર્લથી ઉદભવલેી ક્ર��ડટ રકમ બાક� �કૂવણી સામે માડંવાળ કરવામા ંઆવશ ેનહ�. જો 
કાડર્ધારક 22મી ફ��આુર�ના રોજ અથવા તે પહ�લા ંઓછામા ંઓછ� બાક� રકમ અથવા 
વ�નુી �કૂવણી નહ� કર� તો તેની પાસેથી �.950 (�.10,000થી વ� ુઅને �.25,000 �ધુી 
માટ� �.950)નો લેટ �કૂવણી ચા� લેવામા ંઆવશ.ે

H. ઓવર �લિમટ ફ� –
 સેવાના સકં�ત તર�ક�, એસબીઆઇ કાડર્ �ત�રક નીિતને આધીન, લેવડદ�વડના સદંભર્મા ં

યોગ્યતા, ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ગ્રાહક સમંિતને આધીન ઓવર�લિમટ લેવડદ�વડને મ�ૂંર� 
આપી શક� છે. જો બાક� રકમ ક્ર��ડટ �લિમટ કરતા ંવધી �ય, તો પ્રથમ લેવડદ�વડની 
રકમના 2.5% �ટલી ઓવર�લિમટ ફ� ક� � ક્ર��ડટ મયાર્દા કરતા ંવધી �ય અથવા �. 600, 
� વ� ુહશ ેતે વ�લૂવામા ંઆવશ.ે એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા વ�લૂવામા ંઆવતી કોઈપણ ફ�, 
�લુ્ક અથવા વ્યાજને કારણે ક્ર��ડટ મયાર્દા ઓળંગાઈ �ય તેવી પ�ર�સ્થિતમા ંપણ આ ફ� 
લા� ુપડ� છે. ઓવર�લિમટ ફ� �બ�લ�ગ સાયકલ દ�ઠ માત્ર એક જ વાર વ�લૂવામા ંઆવશ.ે 
�ૃપા કર�ને ધ્યાન રાખો ક� કાડર્ધારક દ્વારા તેના/તેણીના ક્ર��ડટ કાડર્ પર ઓવર�લિમટ 
�િુવધાને સક્ષમ કરવા માટ� આપવામા ંઆવલેી સમંિત કાડર્ધારક દ્વારા સમાન એકાઉન્ટ 
હ�ઠળના તમામ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર આપમેળે �િુવધાને સક્ષમ કરશે.

I. �કુવણી અસ્વીકાર ફ�
 �કુવણી અસ્વીકારના �કસ્સામા ંકાડર્ધારક પાસેથી લ�તુમ �લુ્ક �. 500 હોવાની શરતને 

આધીન �કુવણીની રકમના 2% �કુવણી અસ્વીકાર �લુ્ક વ�લૂ કરાશ.ે 
J. અન્ય �લુ્કો:
• કાડર્ ફ�રબદલી ફ�ઃ �. 100/- �.250/- (ઓરમ માટ� �.1,500) 
• ચેક પેમેન્ટ ફ�: �. 100  
• િવદ�શી ચલણ વ્યવહાર �લુ્ક: 3.5% (એલીટ અને ઑરમ િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 

1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) 
 િવદ�શી ચલણ ભારતીય �િપયામા પ�રવતર્ન કરવા માટ� વાપરવામા ંઆવતો િવિનમય દર 

�-તે �કસ્સા અ�સુાર એસબીઆઈ કાડર્ સાથ ેસરભર કરાતા વ્યવહારની તાર�ખે તેમના દ્વારા 
િનયિંત્રત કરાતા િવિનમય દરોના આધાર િવઝા/માસ્ટર કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવશ,ે 

� તે તાર�ખ ન પણ હોઇ શક� �યાર� વ્યવહાર કરવામા ંઆવ્યો હતો. િવઝા/માસ્ટરકાડર્ દ્વારા 
વહ�ચણી કરાયેલા ભારતીય �િપયામા ં પ�રવિત�ત કરાયેલી રકમ ઉપર િવદ�શી ચલણ 
લેણદ�ણ ફ� લા� ુ પડશ.ે 01 �ુલાઈ 2022 થી, ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ફોર�ન કરન્સી 
ટ્રાન્ઝેક્શન ફ� લા� ુનહ� થાય.

• ડાયનેિમક અને સ્ટ� �ટક ચલણ �પાતંરણ માકર્અપ ફ�: 3.50% (એલીટ અને ઑરમ 
િસવાયના ંતમામ કાડર્ માટ�) અને 1.99% (માત્ર એલીટ અને ઑરમ કાડર્ધારકો માટ�) (માત્ર 
�. 1,000 થી વધાર� અથવા તેના કરતા વધાર� વ્યવહાર માટ�) �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્થળે અથવા 
એવા વેપાર�ઓ ક� � ભારતમા ં�સ્થત છે પરં� ુિવદ�શમા ંર�જસ્ટડર્ થયેલા છે તેમની સાથનેા 
તમામ વ્યવહાર � ભારતીય ચલણમા ં કરવામા ં આવલે છે. 01 �ુલાઈ 2022 થી, 
ટ્રાન્ઝેક્શન �રફંડ પર ડાયનેિમક અને સ્ટ��ટક કરન્સી કન્વઝર્ન માકર્અપ ફ� લા� ુનહ� થાય. 

•  �રવૉડર્ �રડ�મ કરવાનો �લુ્ક: �. 99 (ઉપહારો, સ્ટ�ટમ�ટ ક્ર��ડટ અને ફક્ત િવિશષ્ટ વાઉચસર્ 
પર) 

• ભાડાની �કૂવણી સાથે સકંળાયેલીતમામ લેવડદ�વડ પર પ્રોસેિસ�ગ �લુ્ક: �. 199

K.  બેલેન્સ ટ્રાન્સફર:
 બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ઓફર ગ્રાહકને અન્ય બ�ક ક્ર��ડટ કાડર્ના બાક� રકમ એસબીઆઈ ક્ર��ડટ 

કાડર્મા ંટ્રાન્સફર કરવાની અને એકસામટ� રકમમા ંઅથવા EMI મા ંપરત �કૂવણી કરવાની 
મ�ૂંર� આપે છે.

2. *મયાર્દાઓ
 ક્ર��ડટ મયાર્દા અને રોકડ મયાર્દા �ત�રક એસબીઆઈસીપીએસએલ ક્ર��ડટ ધારાધોરણના 

આધાર� કાડર્હોલ્ડરને લા� ુપાડવામા ંઆવ ેછે. (ઍડ-ઑન કાડર્ધારકને પ્રાથિમક ખાતા ંધારક 
�ટલી જ મયાર્દા લા� ુપડ� છે). કાડર્ધારકને કાડર્ આપતી વખતે આ મયાર્દાની �ણકાર� 
આપવામા આવ ે છે. ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ મયાર્દા (એટલે ક� વપરાશ માટ� ઉપલબ્ધ ક્ર��ડટ 
મયાર્દા) સ્ટ�ટમેન્ટના ભાગ�પે સ્ટ�ટમેન્ટ બનાવતી વખતે �રુા પાડવામા ં આવશ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ સમયાતંર� કાડર્ધારકના એકાઉન્ટની સમીક્ષા કરશ ેઅને �ત�રક 
ધારાધોરણોના આધાર� કાડર્ધારકની મયાર્દામા ંવધારો અથવા ઘટાડો કરશે. ક્ર��ડટ મયાર્દામા ં
વધારો કરવા ઇચ્છતા કાડર્ધારક આ માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ ને આ માટ� લે�ખત 
િવનતંી કર�ને અને તેમની આવક દશાર્વતા નાણાક�ય દસ્તાવજેો પ્રદાન કર�ને આમ કર� 
શકશ.ે એસબીઆઈસીપીએસએલ,માત્ર તેની �નુસફ�ના આધાર� અને આ ર�તે �રુા 
પડાયેલા દસ્તાવજેોના આધાર� કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દા વધાર� શક� છે.

3. *�બ�લ�ગ અને સ્ટ�ટમેન્ટ
a) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારકને છેલ્લા સ્ટ�ટમેન્ટથી કાડર્ધારકના એકાઉન્ટમા ંજમા 

થયેલી �કુવણીઓ બાદ થયેલા વ્યવહારો દશાર્વ� ુ ંમાિસક સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશે, પરં� ુઆ 
દશાર્વલેા સમયગાળા દરિમયાન કાડર્ સક્ર�ય હો�ુ ં જ�ર� છે. એસબીઆઈસીપીએસએલ 
પોતાના ર�કોડર્ પર રહ�લા સરનામા પર કાડર્ એકાઉન્ટમા ંથયેલા વ્યવહારો�ુ ંસ્ટટ�મેન્ટ પત્ર 
દ્વારા મોકલશ ેઅથવા �વૂર્-િનધાર્�રત તાર�ખે તેના ર�કોડર્ પર રહ�લા ઈમેઇલ આઇડ� પર 
ઈમેઇલ દ્વારા સ્ટ�ટમેન્ટ મોકલશ.ે 

b) ક્ર��ડટ કાડર્ કાડર્ધારક �રવો�લ્વ�ગ ક્ર��ડટ �િુવધા ઑફર કર� છે. કાડર્ધારક માત્ર સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કરાયેલી ન્�નૂતમ ભરવાપાત્ર રકમની �કુવણી કરવા� ુપસદં કર� શક� છે અને આવી 
�કુવણી �કુવણીની �િતમ તાર�ખ પહ�લા મોકલી દ�વી જોઇએ, � તમારા સ્ટ�ટમેન્ટ પર 
િપ્રન્ટ કર�લી હોય છે. બાક� રહ�લી નહ� �કુવાયલ રકમ ત્યારપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઆગળ 
લઇ જવામા ંઆવશ.ે કાડર્ધારક �ુલ બાક� રકમની �કુવણી અથવા ઉપરોક્ત ન્�નૂતમ બાક� 
રકમનો કોઇપણ ભાગ �કુવવા�ુ ંપસદં કર� શક� છે. અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની કોઇપણ નહ� 
�કુવાયેલ ન્�નૂતમ બાક� રકમ કાડર્ધારકની ક્ર��ડટ મયાર્દાથી વધી જતી બાક� રકમ 
કાડર્ધારકની વતર્માન ન્�નૂતમ બાક� રકમ ઉપરાતં ઉમેરવામા ંઆવશ.ે 

 ન્�નૂતમ �કુવણીપાત્ર રકમ બાક� રકમના 5% અથવા �. 200 (� વધાર હોય તે) વ�ા 
તમામ લા� ુ પડતા કરવરેા અને ઈએમઆઈ (માત્ર ઈએમઆઈ આધા�રત પ્રોડક્ટના 
�કસ્સામા)ં રહશે. રોકડ અથવા ક્ર��ડટ મયાર્દા વધી �ય તો તે �કસ્સામા ં ઓવર�લિમટ 
(ઓવીએલ) રકમ પણ એમએડ�મા ં સમાિવષ્ટ કર� લેવાશ.ે અગાઉના સ્ટ�ટમેન્ટની નહ� 
�કૂવાયેલી કોઇ એમએડ�, જો હશ ેતો, તેનો ન્�નૂતમ �કુવવા પાત્ર રકમમા ંસમાવશે 
કરાશે.

c) કાડર્ની બાક� રકમ માટ� કરાયેલી �કુવણી ત્યાપછ�ના સ્ટ�ટમેન્ટમા ંસ્વીકારવામા ંઆવે છે. 
ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ અથવા કર સાથ ેસબંિંધત કોઈપણ અન્ય બાબતે કોઈપણ િવવાદ ક્ર��ડટ 
કાડર્ ઇશ્�અુરને િનવદેનની ર�ૂઆતની તાર�ખથી 30 �દવસની �દર જણાવવામા ંઆવશ.ે

d) કાડર્ધારકના કાડર્ સામે બાક� નીકળતી લ�તુમ બાક� રકમની સામે પ્રાપ્ત થયેલી 
�કૂવણીઓને {�ુલ GST + EMIની રકમ + ફ�/ચા��સના 100% + 5% ફાયનાન્સ ચા� 
(જો કોઈ હોય તો), �રટ�લ ખચર્ અને રોકડ એડવાન્સ (જો કોઈ હોય તો) + ઓવર�લિમટ 
રકમ (જો કોઈ હોય તો)}, વ્યાજના ચા��સ, બેલેન્સ ટ્રાન્સફર બાક� રકમ, ખર�દ�ની બાક� 

નીકળતી રકમ અને રોકડ એડવાન્સની સામે તે ક્રમમા ંએડજસ્ટ  કરવામા ંઆવશ.ે
 કાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ �ર�કતાર્ને યોગ્ય �એસટ� પાલન માટ� સક્ષમ કરવા માટ� યોગ્ય અને 

સમયસર મા�હતી પ્રદાન કરવા માટ� જવાબદાર રહ�શ ે� બદલામા ંકાડર્ ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ 
�ર�કતાર્ દ્વારા કરવામા ંઆવતા �રુવઠાના ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ લઈ શકશ.ે કાડર્ આપનાર 
કોઈપણ ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટના �કુસાન અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા ઇન�ટુ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ 
મેળવવામા ંિવલબં માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� કારણ ક� કાડર્ ધારક દ્વારા આપવામા ંઆવલેી 
ખોટ� મા�હતી માટ� અથવા કાડર્ ધારક દ્વારા કોઈ �ૃત્ય અથવા �ટા થવાને કારણે.

e) કાડર્ એકાઉન્ટ સામેની �કુવણી નીચેની કોઇપણ પદ્ધિતથી કર� શકાય છેઃ 
 www.sbicard.com પર લૉગ-ઇન કર�ને અને નેટબે�ન્ક�ગ દ્વારા �કુવણી કરવા પે નેટના 

િવકલ્પ અથવા તમારા એસબીઆઈ એટ�એમ કમ ડ��બટ કાડર્નો ઉપયોગ કર�ને.  
 સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ �રુા પડાયેલા પત્રવ્યવહારના સરનામા ઉપર ચેક અથવા ડ્રાફ્ટ 

મોકલીને.
 તમારા શહ�ર અથવા સ્ટ�ટ બેન્ક ઓફ ઇ�ન્ડયાની િનધાર્�રત શાખાઓમા ં�કુાયલા કોઇપણ 

એસબીઆઈ કાડર્ ડ્રોપ બોક્સમા ંચેક અથવા ડ્રાફ્ટ નાખીને.
 ચેક/ડ્રાફ્ટની �કુવણી “એસબીઆઈ કાડર્ નબંર xxxxxxxxxxxxxxxx” માટ� કરવી જોઇએ. 
 એનએસીએચ: પસદંગીના શહ�રોમા ં �કુવણી નેશનલ ઓટોમેટ�ડ �ક્લઅ�ર�ગ િસસ્ટમ 

(એનએસીએચ) દ્વારા કર� શકાય છે.
f) એસબીઆઈ કાડર્ �બલની બાક� રકમની �કુવણી કરવા માટ� �ુદા-�ુદા ર�તો ઉપલબ્ધ 

કરાવે છે અને તે �ગે માિસક સ્ટ�ટમેન્ટની પાછળ અને એસબીઆઈ કાડર્ વબેસાઇટ પર 
િવગતવાર વણર્ન આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

 કાડર્ ધારક પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલ કોઈપણ એડવાન્સને તે જ માનવામા ં આવશ ે ભાિવ 
તરફનો એડવાન્સ કોઈ િવ�ુદ્ધ નહ� પણ ખચર્ કર� છે �લુ્ક/ફ�.

g) �બ�લ�ગ િવવાદોઃ કાડર્ધારક દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શનની તાર�ખના 25 �દવસની �દર કાડર્ધારક કોઈ 
પણ િવસગંતતા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ ને �ણ ન કર� ત્યા ં�ધુીમા ંિનવેદનોની 
બધી સામગ્રી યોગ્ય અને માનવામા ં આવશ,ે અને એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા આ 
િવસગંતતાઓ સાચી હોવા�ુ ં માનવામા ં આવશ.ે આવી મા�હતી પ્રાપ્ત થવા પર, 
એસબીઆઈસીપીએસએલ અસ્થાયી ધોરણે �લુ્કને િવ�ુદ્ધ કર� શક� છે. જો પછ�ની તપાસ 

એડજસ્ટ કરવામા ંઆવશ ેનહ� અને વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રમા ંજમા થયેલી રકમ તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 જો અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો 
અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે
�રફંડ/િનષ્ફળ/ �રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ ક્ર��ડટ રકમને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ.ે

 વતર્માન �બ�લ�ગ ચક્રને લગતા આવા વ્યવહારોની અસરકારક તાર�ખ સાથ ે�રફંડ/િનષ્ફળ/ 
�રવસર્લ વ્યવહારોમાથંી ઉદ્ભવતી કોઈપણ જમા થયેલી રકમ, અગાઉના �બ�લ�ગ ચક્રની 
�કૂવણીની બાક� તાર�ખ પહ�લા ંરકમ જમા કરવામા ંઆવ ેતો પણ તેને �કુવણી તર�ક� 
ગણવામા ંઆવશ ેનહ�.

k) SMA અને NPA
•  સ્પેશ્યલ મ�શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA'): 
 િનયમનકાર� આવશ્યકતાઓને પ્રોત્સા�હત કરવા માટ�, એક સબ-એસેટ ક�ટ�ગર� (ઉપ-સપંિ� 

શ્રણેી) ત્રણ ઉપ-શ્રણેીઓ સાથ,ે િનમ્ન�લ�ખત ટ�બલમા ં જણાવ્યા પ્રમાણે �મ ક� ‘સ્પેશલ 
મેન્શન એકાઉન્ટ્સ ('SMA')” બનાવીને એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા એકાઉન્ટમા ંપ્રારં�ભક દબાણને 
ઓળખવાની આવશ્યકતા હોય છે. ક્ર��ડટ કાડર્ને "ફરતી �િુવધાઓ િસવાયના લોન" તર�ક� 
ગણવામા ંઆવ ેછે.

   

 SMA ના વગ�કરણ સબંિંધત ઉદાહરણ:
 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની િનયત તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 છે, અને આ 

તાર�ખ પહ�લા ં'િમનીમમ અમાઉન્ટ ડ� ૂડ�ટ(ન્�નૂતમ રકમની િનયત તાર�ખ ('MAD') પછ� 
પ્રાપ્ત ન થાય, તો એકાઉન્ટનો ઉલ્લેખ SMA – 0 તર�ક� કરવામા ંઆવશ.ે

 જો એકાઉન્ટ PDD થી 30 �દવસ પછ� એટલે ક� 30મી એિપ્રલ 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA-1 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે તે જ પ્રમાણે, જો 
એકાઉન્ટ PDD થી 60 �દવસ પછ� એટલે ક� 30 મી મે 2021 પછ� પણ �દુતવીતી 
(ઓવરડ�)ૂ રહ� તો આ એકાઉન્ટને SMA – 2 તર�ક� ટ�ગ કરવામા ંઆવશ.ે

• નૉન-પરફોિમ�ગ એસેટ ('NPA'):

 જો સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત લ��ુમ બાક� રકમ, સ્ટ�ટમેન્ટમા ંઉલ્લે�ખત PDD ના ને�ુ ં(90) 
�દવસની �દર �ણૂર્ ર�તે �કૂવવામા ંન આવે તો, ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટને નૉન-પફ�િમ�ગ 
એસેટ ('NPA') તર�ક� ગણવામા ંઆવશ.ે આના િસવાય, કોઈપણ એકાઉન્ટ �યા ંપતાવટ 
અથવા �નુગર્ઠન વ્યવસ્થાનો લાભ લેવામા ંઆવ્યો હોય તેને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવામા ં
આવશ.ે �યા ં�ધુી વ્યાજ અને �દુ્દલની સ�ંણૂર્ બાક� રકમ �કૂવવામા ંન આવ ેત્યા ં�ધુી 
કોઈપણ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા�ુ ંચા� ુરહ� છે. સેટલમેન્ટ અને �રસ્ટ્રક્ચડર્ 
એકાઉન્ટ્સ અપગે્રડ માટ� યોગ્ય નથી. �તમા,ં જો કોઈ ગ્રાહક પાસે એસબીઆઈકાડર્ સાથ ે
NPA તર�ક� ટ�ગ કર�લ એક પણ ક્ર��ડટ કાડર્ હોય, તો ગ્રાહકના તમામ કાડ્સર્ NPA તર�ક� 
વગ��ૃત કરવામા ંઆવશ.ે 

    કોઈ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� વગ��ૃત કરવા �ગે�ુ ંઉદાહરણ:

 જો ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની �કૂવણીની બાક� તાર�ખ ('PDD') 31મી માચર્ 2021 હોય, અને 
સ્ટ�ટમેન્ટમા ંવણર્વ્યા �જુબ લ��ુમ બાક� રકમ PDD થી 90 �દવસની �દર એટલે ક� 29 
મી �ૂન 2021 �ધુી ગ્રાહક દ્વારા સ�ંણૂર્ �કૂવવામા ંઆવી ન હોય, તો પછ� િધરાણકતાર્ ક્ર��ડટ 
કાડર્ એકાઉન્ટને NPA તર�ક� માની લેશ.ે

l)  20મી સપ્ટ�મ્બર 2019 ના રોજ અિધ�ૃત �કુવણી પ્રણાલીનો ઉપયોગ કર�ને િનષ્ફળ 
વ્યવહારો માટ� ગ્રાહક વળતર અને ટનર્ અરાઉન્ડ ટાઈમ (TAT) પરના RBI ના પ�રપત્રના 
પાલનમા,ં લા� ુપડતા ક�સોમા ંિનધાર્�રત સમયર�ખામા ંિનષ્ફળ વ્યવહારને કારણે SBI કાડર્ 
ડ��બટ કર�લા નાણા ં �રવસર્ ન કર� તો, િનષ્ફળ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પર કાડર્ નેટવક્સર્માથંી આવી 

કોઈપણ ��ુષ્ટ/મા�હતીના આધાર� ઉપરોક્ત પ�રપત્રની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહકને 
વળતર �કૂવવામા ંઆવશ.ે

4. * નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂ
 નાણા ં�કુવણીમા ં�કૂના પ્રસગેં કાડર્ધારકને કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર બાક� રકમને સરભર કરવા 

માટ� સમય-સમય પર પોસ્ટ, ફ�ક્સ, ટ��લફોન, ઈ-મેઇલ, એસએમએસ દ્વારા સ્�િૃતઓ 
મોકલાશ ે અને/અથવા ફોલો અપ અને બાક� લેણા વ�લૂવા માટ� ત્રી� પક્ષકારોને 
રોકવામા ંઆવશે. આ ર�તે િનમાયેલો કોઇપણ ત્રીજો પક્ષકાર દ�વા વ�લૂાતની આચાર 
સ�ંહતાને વગળ� લેશે.

 આરબીઆઈ પાસેથી ન�ધણી�ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવનાર અને એસબીઆઈસીપીએસએલ સભ્ય 
હોય તેવી કોઈપણ ક્ર��ડટ મા�હતી કંપનીને ક્ર��ડટ કાડર્ ધારકની �ડફોલ્ટ �સ્થિતની �ણ કરતા 
પહ�લા, અમે કાડર્ધારકને �વૂર્ સચંાર પ્રદાન કર��ુ.ં �કૂવણીની િનયત તાર�ખ �ધુીમા ં
લ��ુમ બાક� રકમની �કૂવણી ન થાય તેવા સજંોગોમા,ં ક્ર��ડટ ઇન્ફોમ�શન 
બ્�રુો/એજન્સીને કાડર્ એકાઉન્ટની '�ડફોલ્ટ' તર�ક� �ણ કરવામા ંઆવશ.ે

 � કાડર્ધારક �ડફોલ્ડ દરજ્જો આપેલ હોય અને તે/તેણી બાક� લેણા ં ભર� દ� તો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ તેનો �ડફોલ્ડ દરજ્જો ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીમાથંી કાઢ�  
નાખશ.ે ગ્રાહક ના ક્ર��ડટ અહ�વાલમા ંઆવા ફ�રફારો થતા 45-60 �દવસ લાગે છે.

 ક્ર��ડટ કાડર્ �િુવધાઓ માટ�ની શરતો અને િનયમોમા ંથતી �તૂર્તા/ઉમેરો કાડર્ ધારકોને લા� ુ
પડશ.ે 

 કાડર્ધારકના ડાટા એસબીઆઈસીપીએસએલ, ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપનીને િનયત ન�નૂામા ં
દર મ�હને મોકલે છે. ક્ર��ડટ �ફોરમેશન કંપની મોકલાવલેા ડાટા ને પોતાના સવર્ર ઉપર 30 
�દવસમા ંઅધતન કર� છે.

 કાડર્ ખાતા ંપરના �ુલ બાક�, કોઈપણ �લુ્કની રકમ સાથ,ે �ની અસર હ� પણ કાડર્ ખાતા ં
પર �લુ્ક નથી, તે �રંુત જ એસબીઆઈસીપીએસએલની નાદાર� પર અથવા પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકના �તૃ્�નુે �કૂવવાપાત્ર થઈ જશ,ે અને કાડર્ ખાતા ંતરત જ રદ થશે. પ્રાથિમક 
કાડર્ધારકની એસ્ટ�ટ કાડર્ ખાતા ંપરના કોઈપણ બાક�ના સમાધાન માટ� જવાબદાર રહ�શ ે
અને એસબીઆઈસીપીએસએલને કાયદ�સર ફ� અને આવા બાક� રકમની વ�લૂાતમા ં
કરવામા ંઆવતા ખચર્ સ�હતના તમામ ખચર્ની સામે િનધાર્�રત રાખવા જોઈએ. આવી 
�કુવણી બાક� છે, એસબીઆઈસીપીએસએલ તેના પ્રવતર્માન દરો પર ફાઇનાન્સ �લુ્ક 
વ�લૂવા�ુ ંચા� ુરાખશે.

5. કાડર્ધારક િશપ�ુ ં�દુત/રદ કર�ું

a) કોઇપણ સમય કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલને લે�ખત �ણ કર�ને અથવા 
એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇનને કોલ કર�ને અને કાડર્ને ત્રા�ુ ંકાર�ને કરારનો �ત લાવી શક� 
છે. લે�ખત િવનતંીના આધાર� એડ-ઓન કાડર્ સ�હત તમામ કાડર્ સમાપ્ત કરવામા ંઆવશ.ે 
જો સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે જો કોઈ કાડર્હોલ્ડર પાસે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ 
બેલેન્સ છે, તો આવા નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ�ુ ંસમાન �લૂ્ય આપમેળે સ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં
�પાતં�રત કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય કોઈપણ બાક� રકમની �કૂવણી 
કરવી જ�ર� છે. આ સમા�પ્ત કાડર્ એકાઉન્ટ ઉપર તમામ બાક� લેણી રકમની �કુવણી બાદ 
અમલી બનશે. �િશક ધોરણે કોઇપણ વાિષ�ક,જોડાણ અથવા �રન્યઅલ ફ� પાછ� 
આપવામા ંઆવશ ેનહ�.

 ઉદાહરણ - સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરતી વખતે નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ : -1000
 સ્વ�ૈચ્છક ર�તે કાડર્ બધં કરાવ્યા પછ�, -1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ બેલેન્સ આપમેળે 

250 �. ના ંસ્ટ�ટમેન્ટ ડ��બટમા ં�પાતં�રત થશ ેએટલે ક� 1000 નેગેટ�વ �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ X 
0.25 પ્રિત �રવૉડર્ પોઇન્ટ્સ  (આ �પાતંર �લૂ્ય િવિવધ કાડર્ વ�ેર�ટ માટ� �ભ� હોઈ શક� 
છે). આ રકમ કાડર્હોલ્ડરના એકાઉન્ટ પર ચા� કરવામા ંઆવશ ેઅને કાડર્હોલ્ડર દ્વારા અન્ય 
કોઈ બાક� રકમની �કૂવણી કરવી આવશ્યક છે.

 કાડર્ધારક એકાઉન્ટ બધં કરવા માટ� પ્રમાણ�તૂ ઇ-મેઇલ 
 id-closurerequest@sbicard.com પર  ઇ-મેઇલ  લખી શક� છે.
b)  એસબીઆઈસીપીએસએલ �વૂર્ �ણકાર� આપ્યા વગર કોઇપણ સમયે કાડર્ધારકના 

એકાઉન્ટના ઉપયોગને િનયિંત્રત, સમાપ્ત અથવા રદ કર� શક� છે જો 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને વ્યાજબીપણે એમ માનવાને કારણે હોય ક� વ્યવસાય અથવા 
સલામતીના કારણોસર અને/અથવા કાયદાનો અમલ કરતી સસં્થા અને/અથવા કોઇ 
સરકાર� સ�ામડંળની િવનતંીથી અને/અથવા એસબીઆઈસીપીએસએલ અને તેના 
ગ્રાહકને લા� ુપડતા કોઇ કાયદા અને િનયમો હ�ઠળ આમ કર�ુ ંજ�ર� છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ �ક્ર�ડટ કાડર્ની �િુવધા સ્થ�ગત કર� શક� છે, જો કાડર્ધારક બાક� 
રકમની �કુવણીમા ંક�રૂ કર� અથવા આપેલી ક્ર��ડટ કાડર્ની મયાર્દા વટાવ.ે કરારના �ત 
પછ� અથવા કાડર્ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ સ્થ�ગત કરાયો હોય ત્યાર� કાડર્નો ઉપયોગ કરવો 
જોઇએ નહ�. 

c) આવી પ�ર�સ્થિતમા ંકાડર્ધારક તાત્કા�લક એકાઉન્ટ ઉપર �ુલ બાક� લેણી રકમની �કુવણી 
(કાયદા દ્વારા જ�ર� કોઇ �ડફોલ્ટ અથવા અન્ય નો�ટસને આિધન) એસબીઆઈસીપીએસએલને 
કર� દ�વી જોઇએ. તેમા ંતમામ  વ્યવહારો અને અન્ય રકમ � હ�ુ સધી એકાઉન્ટને લા� ુ
કરાઇ નથી તે રકમ સ�હત કરાર હઠળ એસબીઆઈસીપીએસએલને �કૂવવા પાત્ર તમામ 
રકમનો સમાવશે થાય છે. કાડર્ધારક�ુ ંખા� ુત્યા ં�ધુી બધં નહ� માનવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી 
કાડર્ધારક દ્વારા આવી તમામ બાક� લેણી રકમ �કુવવામા ંન આવ.ે

d) જો ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ એક વષર્થી વ� ુસમય માટ� કરવામા ંઆવ્યો નથી, તો કાડર્ધારકને 
�ણ કયાર્ પછ� કાડર્ બધં કરવાની પ્ર�ક્રયા શ� કરવામા ંઆવશ.ે જો 30 �દવસની �દર 
કાડર્ધારક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળે, તો કાડર્ ખા� ુ ંબધં કરવામા ંઆવશ.ે આ પ્ર�ક્રયા 
ધારક દ્વારા તમામ લેણાનંી �કુવણીને આધીન છે.

6.  કાડર્ ખોવાઇ જ�ુ/ંચોર� થ�ુ/ં�ુ�ુપયોગ થવો

a) જો પ્રાથિમક અથવા કોઇ વધારા�ુ ંક્ર��ડટ કાડર્ ખોવાઇ �ય, �મુ થાય, ચોરાઇ �ય, �ટૂ� 
�ય થઈ �ય, �યાર� મળવા પાત્ર હોય ત્યાર� મળે નહ� અથવા જો તે/તેણીને શકંા હોય 
ક� કાડર્ધારકની પરવાનગી વગર ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે તો કાડર્ધારક� 
તત્કાળ એસબીઆઈ કાડર્ હ�લ્પલાઇન પર એસબીઆઈસીપીએસએલનો સપંર્ક કરવો જોઇએ. 
એકવાર કાડર્ ખોવાઈ જવાની �ચૂના આપ્યા પછ�, તે મળ� �ય તો કાડર્ધારક દ્વારા 
કોઈપણ પ�ર�સ્થિતમા ંતેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અને કાડર્ધારક� કાડર્ને ત્રા�ં ુ ંકર�ને બે 
ભાગમા ંકાપી નાખ�ુ ંજોઈએ.

· કાડર્ધારક તરત જ આઈવીઆર અથવા અમાર� વબેસાઇટ www.sbicard.com અથવા 
એસએમએસ આધા�રત સેવા દ્વારા તરત જ કાડર્ બ્લોક કરાવી શક� છે.

· તમારા ખોવાયેલા/ચોરાયેલા કાડર્ને એસએમએસ દ્વારા બ્લોક કરાવવા માટ� તમારા 
ન�ધાયેલા મોબાઇલ નબંર પરથી 5676791 પર BLOCK XXXX લખીને માત્ર એક 
એસએમએસ કરો. (XXXX = તમારા કાડર્ નબંરના છેલ્લા 4 �કડાઓ). જો તમે 5 
િમિનટની �દર તેની ખાતર� કરતો એસએમએસ પ્રાપ્ત ન થાય તો �ૃપયા કાડર્ બ્લોક 
કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે તેમ માનશો નહ�. તરત જ તમા�ુ કાડર્ બ્લોક કરાવવા અને  કોઇ 
�ુ�ુપયોગ ટાળવા માટ� �ૃપયા હ�લ્પલાઇન પર કોલ કરો.

 ખોવાયેલ/ચોરાયેલ/અનિધ�ૃત વ્યવહારો �ગેની �ણ કરવા માટ� કાડર્ધારક સમિપ�ત 
હ�લ્પલાઇન નબંર -18605003000 પર સપંકર્ કર� શક� છે.

 ખોવાયેલા કાડર્ �ગે �ણ કરવા માટ�, કાડર્ધારક સમિપ�ત ઇમેઇલ આઈડ� - 
lostcard@sbicard.com પર લખી શક� છે.

b) એસબીઆઈસીપીએસએલને કાડર્ �મૂ થવા �ગેની �ચુના આપ્યા અગાઉના સમયગાળા 
દરિમયાન કાડર્ એકાઉન્ટમાથંી થયેલા કોઇપણ વ્યવહારો માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ 
જવાબદાર અથવા ઉ�રદાયી નથી અને આ �ગે કાડર્ધારક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર રહ�શ.ે 
એસબીઆઈસીપીએસએલ ને કાડર્ �મુ થવા અથવા ચોર� થવા �ગે �ણકાર� આપવા 
ઉપરાત કાડર્ધારક ક્ર��ડટ કાડર્ની કોઇ ચોર� �ગે ફર�જયાત પોલીસને �ણ કરવાની અને 
એફઆઈઆર કરવાની રહ�શ.ે �યાર કોઇ કાડર્ધારકની સમંિત અથવા વધારાના કાડર્ધારકની 
સમંિતથી કોઇ વ્યસ્ક્ત કાડર્ અથવા િપન પ્રાપ્ત કર� અને તેનો �ુ�ુપયોગ કર� તો તે તમામ 
�કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે

c) �રઝવર્ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા (આરબીઆઈ) ના આદ�શ �જુબ ગ્રાહક સરંક્ષણ - 06 �ુલાઈ 
2017 ના રોજ અનિધ�ૃત ઇલેક્ટ્રોિનક બ��ક�ગ વ્યવહારોમા ંગ્રાહકોની જવાબદાર� મયાર્�દત 
કરવા પર, અનિધ�ૃત ક્ર��ડટ કાડર્ વ્યવહારો સબંિંધત ગ્રાહક �રુક્ષાની ખાતર� કરવા માટ� 
નીિત બનાવવામા ંઆવી છે. "ગ્રાહક ફ�રયાદ િનવારણ નીિત" હ�ઠળ એસબીઆઈ કાડર્ની 
વબેસાઇટ પર આ જ અપડ�ટ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. નીિત ગ્રાહકોની સારવારમા ંપારદિશ�તા 
અને ઉ�ચતતાના િસદ્ધાતંો પર આધા�રત છે

d) જો કાડર્ધારક�ુ ં�ૃત્ય કપટ�કુ્ત હશ ેતો તમામ �કુસાન માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર રહ�શ.ે જો 
કાડર્ધારક� વ્યાજબી કાળ� વગર �ૃત્ય ક�ુર્ હશ ેતો તેના કારણે સ�ર્યેલા તમામ �કુસાન 
માટ� કાડર્ધારક જવાબદાર ઠર� શક�. જો કાડર્ધારક એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા િનદર્ ષ્ટ 
�રુક્ષા જોગવાઇઓ�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળ રહ� તો આ લા� ુપડ� શક� છે. 

e) એસબીઆઈસીપીએસએલ કાડર્ધારક અથવા વધારાના કાડર્ધારક ��ુચત કયાર્ વગર કાડર્ 
અથવા િપનના ં �મૂ, ચોર� અથવા �ુ�ુપયોગ થવા �ગે એસબીઆઈસીપીએસએલ �ને 
�સુગંત માન� ુ ં હોય તેવી કોઇપણ મા�હતી તે પોલીસ અથવા અન્ય સબંિંધત 
સ�ાિધકાર�ઓને આપી શક� છે. 

f) તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ એકાઉન્ટની તમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત સપંકર્ િવગતોમા ંફ�રફારોને 
તમાર� નવી સપંકર્ િવગતોની સાથ ેિસસ્ટમમા ંરહ�લી અગાઉની સપંકર્ િવગતો પર ��ુચત 
કરવામા ંઆવશ.ે અમારા ર�કોડર્મા ંતમારા મોબાઇલ નબંર સ�હત તમાર� વતર્માન સપંકર્ 
િવગતોને અદ્યતન રાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.

g) “એસબીઆઈ કાડર્ ચો�સ કાડ્સર્ પર પ્રશસંાપત્ર ખોવાયેલ/ચોરાઇ ગયેલા કાડર્ વીમા 
કવરની ઓફર કર� છે. જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, વીમા આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ 
ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ અથવા અન્ય કોઈ વીમા કંપની દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે, � 
સમય-સમય પર એસબીઆઈ કાડર્ દ્વારા ન�� કરવામા ં આવ ે છે. આ સદંભ� કોઈપણ 
દાવાની પતાવટ માટ� આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાડર્ જનરલ ઇન્સ્�રુન્સ કંપની �લિમટ�ડ 
જવાબદાર છે અને એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ માટ� જવાબદાર રહ�શ ેનહ� દાવાની પતાવટને 
કારણે ઉદભવતા િવવાદ. વીમાની શરતો અને શરતો િવશે વ� ુિવગતો માટ�, કાડર્ધારકોને 
સલાહ આપવામા ં આવ ે છે ક� તેઓ વલેકમ ક�ટમા ં બ્રોશરમાથંી �ઓ અથવા 
www.sbicard.com નો સદંભર્ લો.”

(h) SBI કા�્ર્ ચો�સ ક્ર��ડટ કાડ્સર્ પર મફત હવાઈ અકસ્માત/વ્ય�ક્તગત અકસ્માત વીમા�ુ ં
કવર આપે કર� છે. ઉપરોક્ત વીમો �તૃીય-પક્ષ વીમા કંપની દ્વારા પ્રદાન કરવામા ંઆવ ેછે, 
� આ સબંધંમા ં કોઈપણ દાવાની પતાવટ કરવા માટ� પણ જવાબદાર છે. દાવાની 
પતાવટમાથંી ઉદ્ભવતા કોઈપણ િવવાદ માટ� એસબીઆઈ કાડર્ જવાબદાર રહ�શ ે નહ�. 
એસબીઆઈ કાડર્ કોઈપણ �વૂર્ �ચૂના િવના વીમા ઇશ્�અુરને બદલી શક� છે.

 વતર્માન વીમા કંપની: ઓ�રએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની �લિમટ�ડ
7. �હ�રાત
 ક્ર��ડટ ઇન્ફમ�શન કંપની ભારત સરકાર અને ભારતીય નાણાકં�ય પ્રણાલીની કાયર્ક્ષમતા અને 

�સ્થરતા �ધુારવા માટ� ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (આરબીઆઈ) ની પહ�લ છે. આ બ�કો અને 
નાણાક�ય સસં્થાઓ વચ્ચે મા�હતીના આદાનપ્રદાન માટ� અસરકારક િમક�િનઝમ પ્રદાન 
કરવાના આરબીઆઈના પ્રયત્નોને અ��ુપ છે, �નાથી કાડર્ધારકોને િવિવધ સસં્થાઓ 
પાસેથી વ� ુસાર� ક્ર��ડટ શરતોનો લાભ મળ� શક� છે.

 આ બાબત કાડર્ ધારકની �ણકાર� માટ� છે - એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકની 
મા�હતી�ુ ંઆદાન પ્રદાન �ફોરમેશન કંપની સાથે કરવા અિધ�ૃત છે. (આ �ગેની ન�ધણી�ુ ં
પ્રમાણ પત્ર આરબીઆઈ થી મેળવેલ છે.) 

 એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ધારકના ફર� �કુવણી ર�કોડર્ સબંિંધત મા�હતી �ફોરમેશન 
કંપનીને 45-60 �દવસોમા ં�રૂ� પાડશ.ે

 તકરારની ઘટના સમય કાડર્ ધારકને �ડફોલ્ટર અહ�વાલ મોકલાવતા પહ�લા ં
એસબીઆઈસીપીએસએલ, અહ�વાલ કરવાની પધ્ધિતમા ંજ�ર� �ધુારા/વધારા કરશ.ે જો ક� 
ન�ધ લેવી યોગ્ય છે ક�, આવી મા�હતી �હ�ર કરતા ક� બહાર પાડતા પહ�લા તપાસ માટ� 

લોકોના સમયની ઉપલબ્ધતા અને ઉભી થતી તકરારના પતાવટની શ�તાઓ ચકાસી 
લેવી જ�ર� છે. 

 કાડર્ધારક આગળ સ્વીકાર� છે ક� એસબીઆઈસીપીએસએલ, કાડર્ ખાતાઓં, ચકાસણી અને 
અન્ય વહ�વટ� સેવાઓની યોગ્ય કામગીર� માટ� એસબીઆઈસીપીએસએલ દ્વારા રોકાયેલા 
અન્ય ત્રી� પક્ષકારોને નાણાકં�ય સસં્થા, �કુવણીમા ં�ળૂ�તૂ સ�હત કાડર્ધારકની મા�હતી 
શરે કરવા માટ� અિધ�ૃત છે.

 એસબીઆઈસીપીએસએલ કોઈપણ સાથ ે કાડર્ધારકની મા�હતી શરે કર� શક� છે માટ�ના 
�ળૂકંપની, પેટાકંપની, એસબીઆઈસીપીએસએલના સહયોગી અથવા સહયોગી િવિવધ 
ઉત્પાદનો અને માક��ટ�ગ અને ઑફર કરવાના હ��ઓુ એસબીઆઈસીપીએસએલ અથવા 
તેની �ૂથ કંપનીઓ, પેટાકંપનીઓ, આ�ષુ�ંગકો અને/અથવા સહયોગી.

 એસબીઆઈ કાડર્ના સૌથી મહત્વ�ણૂર્ િનયમો અને શરતો www.sbicard.com ઉપર પણ 
ઉપલબ્ધ છે.

િનયમો માટ� અગત્યની મા�હતી 
- ભારત અને િવદ�શમા ંઉપયોગ કરવા માટ� કાડર્ માન્ય છે. જો ક� નેપાળ અને �ટૂાનમા ં 

િવદ�શી ચલણના નાણાકં�ય વ્યવહાર માટ� કાડર્ માન્ય નથી.

- ભારતની બહાર વ્યવહાર માટ� કાડર્નો ઉપયોગ આરબીઆઈના એક્સચેન્જ કન્ટ્રોલ 
ર�ગ્�લુેશન્સ અને ફોર�ન એક્સચ�જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ, 1999 સ�હતના લા� ુકાયદા અ�સુાર 
થવો જોઈએ. ઇન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પોટર્લો દ્વારા િવદ�શી િવિનમય વપેારની મ�ૂંર� નથી. કોઈપણ 
ઉલ્લઘંન અથવા તે�ુ ંપાલન કરવામા ંિનષ્ફળતાની �સ્થિતમા,ં તમે દંડનીય કાયર્વાહ� માટ� 
જવાબદાર હોઈ શકો છો. તમાર� તમારા િવદ�શી િવિનમય ઉમેદવાર� સબંિંધત તમારા 
અિધ�ૃત િવક્ર�તા (એડ�) ની સલાહ લેવી જોઈએ.

- જો તમારા ક્ર��ડટ કાડર્ના ખાતામંા ંકોઈ રકમ જમા બાક� હશ ેતો એસબીઆઈ કાડર્ને તે જમા 
રકમ પરત કરવાનો અિધકાર છે.

- �ૃપા કર�ને �ડૂ� ખાતાનંા વ્યવહાર �વા ક� િવદ�શી સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવા અથવા િવદ�શી 
કંપનીઓ સ્થાિપત કરવા માટ� નાણા ંમોકલવા/�કુવણી કરવા માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ 
કરશો નહ�, કારણ ક� આરબીઆઈના માસ્ટર માગર્દિશ�કાની હ�ઠળ ભડંોળની પરવાનગી 
આપવાની પદ્ધિત નથી - સ�ંકુ્ત સાહસ/સ�ંણૂર્ �પે રહ�વાસીઓ દ્વારા સીધા રોકાણ િવદ�શમા ં
પેટાકંપનીની મા�લક� છે

- આરબીઆઈના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ- રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી િવિવધ �િુવધાઓ 
મોકલવા �ગેના માસ્ટર પ�રપત્ર �જુબ, લોટર� �ટ�કટ, પ્રિતબિંધત અથવા પ્રિતબિંધત 
સામિયકો, સ્વીપસ્ટ�કમા ં ભાગ લેવા, કૉલ-બેક સેવાઓ માટ� �કુવણી, વગેર� �વી 
પ્રિતબિંધત વસ્�ઓુની ખર�દ� માટ� ક્ર��ડટ કાડર્નો ઉપયોગ પ્રિતબિંધત છે. , કારણ ક� આવી 
વસ્�ઓુ/પ્ર�િૃ�ઓ માટ� િવદ�શી િવિનમયના કોઈ ખ�ચવાની મ�ૂંર� નથી. �ૃપા કર�ને માસ્ટર 
પ�રપત્રનો સદંભર્ લો વ� ુિવગતો માટ� રહ�વાસીઓ માટ� ભારત તરફથી લખેલ ન હોય તેવી 
�િુવધાઓ.


