
h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ�
 ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

1

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.

�ೆ��ಟ್  �ಾಡ್�  �ೆಸರು �ಾ��ಕ ಶುಲ� (ರೂ.) ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ� (ರೂ.)

ಆರಮ್

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಎ�ೕಟ್

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಎ�ೕಟ್ 

ಅ�ಾ�ಂ�ೇಜ್

9,999

4,999

4,999

2,999

9,999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 12 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

4,999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 10 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

4,999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 10 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

2,999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 3 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�   �ೆ�ಮ್



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.

�ೆ��ಟ್  �ಾಡ್�  �ೆಸರು �ಾ��ಕ ಶುಲ� (ರೂ.) ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ� (ರೂ.)

�ಾಕ�ಸ್� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೌಯ� �ೆ�ೆಕ್� ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�   �ೆ�ಮ್

  ಅ�ಾ�ಂ�ೇಜ್
2,999

1,499

1,499

250

2,999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 3 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 
ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

1,499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 2 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

1,499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

250 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 50,000 ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

�ೌಯ� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�   ಪಲ್�

�ಾ�ಶ್ �ಾ�ಕ್ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಂ����ಕ್ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

1,499

499

999

499

1,499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 2 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 
ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 2 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

�ಂ����ಕ್ ಅ�ಾ�ಂ�ೇಜ್ ಎಸ್

 �ಐ �ಾಡ್� 



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.

�ೆ��ಟ್  �ಾಡ್�  �ೆಸರು �ಾ��ಕ ಶುಲ� (ರೂ.) ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ� (ರೂ.)

�ಂ���ೇವ್ ಅ�ಾ�ಂ�ೇಜ್ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಉನ��

�ಂ���ೇವ್ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� 
499

ಏನೂ ಇಲ�

499

ಏನೂ ಇಲ�

499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

499 (5�ೇ ವಷ��ಂದ ಮುಂ�ೆ)

499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 30,000 ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

ಕೃಷಕ್  ಉನ�� ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� 

ಆ�ತ� ��ಾ� ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� 

ಆ�ತ� ��ಾ� ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  �ೆ�ೆಕ್�

ಏರ್  ಇಂ��ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾ��ನಮ್  �ಾಡ್�

499

1,499

1,499

4,999

499

1,499

1,499

4,999ಏರ್  ಇಂ��ಾ ಎಸ್ �ಐ 

��ೆ�ೕಚರ್ �ಾಡ್�

499
499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 
ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

ಅ��ೊ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.

�ೆ��ಟ್  �ಾಡ್�  �ೆಸರು �ಾ��ಕ ಶುಲ� (ರೂ.) ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ� (ರೂ.)

���ಎಲ್ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಆ�ೆ�ೕನ್

ಕ�ಬ್  ��ಾ�ರ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  �ೆ�ಮ್

���ಎಲ್ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� 
499

2,999

1,499

1,499

2,999

1,499

499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 50000 ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

1,499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 2 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

ಕ�ಬ್  ��ಾ�ರ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� 

�ೆಹ� ��ೊ� ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� 

ಇ��ಾದ್  �ೆಸ್� ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� 

ಇ��ಾದ್  �ೆಸ್� ಎಸ್ �ಐ 

��ೕ�ಯರ್  �ಾಡ್� 

499

4,999

1,499

499

1,499

4,999

�ಾ�ಬ್ ಇಂ��ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� 

1,499
1,499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 2 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

�ಾ�ಬ್ ಇಂ��ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  �ೆ�ೆಕ್�



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.

�ೆ��ಟ್  �ಾಡ್�  �ೆಸರು �ಾ��ಕ ಶುಲ� (ರೂ.) ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ� (ರೂ.)

ಐಆರ್ ��� ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ��ೕ�ಯರ್

�ೈಫ್ �ೆ�ೖಲ್  �ೋಮ್

  �ೆಂಟರ್ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� , 

�ಾ�ಕ್� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� , 

�ಾ�ರ್ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

ಐಆರ್ ��� ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� 
500 300

499

1,499

2,999

499

2,999

1499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 2 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

1,499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 2 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 
ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

4,999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 10 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

�ೈಫ್ �ೆ�ೖಲ್  �ೋಮ್

  �ೆಂಟರ್ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

   �ೆ�ಮ್, �ಾ�ಕ್� ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�   �ೆ�ಮ್, �ಾ�ರ್ ಎಸ್

 �ಐ �ಾಡ್�   �ೆ�ಮ್

�ೈಫ್ �ೆ�ೖಲ್  �ೋಮ್  �ೆಂಟರ್ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�   �ೆ�ೆಕ್�, 

�ಾ�ಕ್� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

   �ೆ�ೆಕ್�, �ಾ�ರ್ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�   �ೆ�ೆಕ್�

�ೇಚಸ್�  �ಾ�ೆ�ಟ್ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� 

�ೇಚಸ್�  �ಾ�ೆ�ಟ್ ಎಸ್

 �ಐ �ಾಡ್�   ಎ�ೕಟ್
4,999

1,499

1,499 1,499



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.

�ೆ��ಟ್  �ಾಡ್�  �ೆಸರು �ಾ��ಕ ಶುಲ� (ರೂ.) ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ� (ರೂ.)

�ೇ�ಎಮ್ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೇ�ಎಮ್ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  �ೆ�ೆಕ್�

ಒ�ಾ ಮ� ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� 
शून्य

1,499 1,499

499 499

499
499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 
ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 
ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 
ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

�ಾ�ಾ �ಾಡ್�

�ಾ�ಾ �ಾಡ್�  �ೆ�ೆಕ್�

�ಾ�ಾ �ೊ��ಾ �ಾಡ್�

�ಾ�ಾ �ೊ��ಾ �ಾಡ್� 

�ೆ�ೆಕ್�

2,999 2,999

2,999

2,999

2,999

499

2,999�ಾ�ಾ �ಾ�ರ್  �ಾಡ್�

  �ೆ�ೆಕ್�

499�ಾ�ಾ �ಾ�ರ್  �ಾಡ್�



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.

�ೆ��ಟ್  �ಾಡ್�  �ೆಸರು �ಾ��ಕ ಶುಲ� (ರೂ.) ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ� (ರೂ.)

�ೆಂಟ�ಲ್  �ಾ�ಂಕ್  ಆಫ್

  ಇಂ��ಾ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  �ೆ�ಮ್

�ೆಂಟ�ಲ್  �ಾ�ಂಕ್  ಆಫ್
  ಇಂ��ಾ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಎ�ೕಟ್

�ಾ�ಾ�- ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 499

4,999

2,999

499

499
499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

4,999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 10 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

2999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 3 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

2999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 3 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

2999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 3 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

�ೆಂಟ�ಲ್  �ಾ�ಂಕ್  ಆಫ್

  ಇಂ��ಾ  �ಂ���ೇವ್ ಎಸ್

 �ಐ �ಾಡ್� 

�� ಯೂ�ಯನ್  �ಾ�ಂಕ್ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  �ೆ�ಮ್

�� ಯೂ�ಯನ್  �ಾ�ಂಕ್ 

�ಂ���ೇವ್  ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಂಕ್ ಎಸ್

 �ಐ �ಾಡ್�  �ೆ�ಮ್

2,999

2,999

499

499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

499ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾ�ಂಕ್ 

�ಂ���ೇವ್ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.

�ೆ��ಟ್  �ಾಡ್�  �ೆಸರು �ಾ��ಕ ಶುಲ� (ರೂ.) ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ� (ರೂ.)

�ಎಸ್ � ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಎ�ೕಟ್

�ಎಸ್ � �ಂ���ೇವ್  ಎಸ್

 �ಐ �ಾಡ್� 

�ಎಸ್ � ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  �ೆ�ಮ್
2,999

499
499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 
ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

499
499 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 1 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 
ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

4,999
4999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 10 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 
ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

4,999
4,999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 10 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 

ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

2999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 3 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 
ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

2,999 (�ಂ�ನ ವಷ�ದ�� 3 ಲಕ್ಷ ಅಥ�ಾ 
ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ಾ��ಕ ಖಚು�ಗಳನು� 

ಮ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೆ)

ಯು�ೊ �ಾ�ಂಕ್ �ಂ���ೇವ್ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

ಯು�ೊ �ಾ�ಂಕ್ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  �ೆ�ಮ್

ಯು�ೊ �ಾ�ಂಕ್ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಎ�ೕಟ್

2,999



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
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ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.
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2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.
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2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಅವ�

�ಾ��ೆನ್� 

�ಾ�ನ್� ಫರ್ 

60 
�ನಗಳ�

180 
�ನಗಳ�

0%

�ಾ�ಕ 
1.7% (�ಾ��ಕ 
20.40%)

ಬ��ಯ ದರ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ�

ತದನಂತರದ ಎಲ� ಖ�ೕ�ಗಳ �ೕ�ೆ, ಅದು 
�ಲ��ೆಯ�� �ಾ�ರ� ಮತು�/ಅಥ�ಾ ನಗದು 
ಮತು� ಇತರ �ಾ� �ಾ��ೆನ್� ಗಳ ರೂಪದ�� 
�ಾ�ರ�, ಅನ್ �ೆಕೂ�ಡ್�  �ಾಡ್� ಗ��ೆ �ಾ�ಕ 
3.5% (�ಾ��ಕ 42%), �ೆಕೂ�ಡ್�  �ಾಡ್� ಗ��ೆ 
�ಾ�ಕ 2.75% (�ಾ��ಕ 33%) �ಾಗೂ �ೌಯ� 
�ಾಡ್� ಗ��ೆ �ಾ�ಕ 2.75% (�ಾ��ಕ 33%) 
ವ�ೆ�ನ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ, �ಾಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಇಂಥ 
ಎಲ� ಶುಲ� ��ಸು��ೆಯನು� ಖ�ೕ��ದ 
��ಾಂಕ�ಂದ�ೇ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ 
ಅದಕ�ನು�ಾರ�ಾ� ತಮ� �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� 
�ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  �ತ�ವನು� 
�ೊಂ�ರಬಹು�ಾದ ಎಲ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� 
ಒಳ�ೊಳ��ತ��ೆ. ಇದಲ��ೇ, ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� 
�ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  �ತ�ವನು� 
�ೊಂ�ರಬಹು�ಾದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 
�ಾವ��ೇ �ಲ��ೆ ಖ�ೕ�ಗಳ �ೕ�ೆ 50 
�ನಗಳವ�ೆ�ೆ ಬ�� ರ�ತ ಅವ�ಯು 
ಅನ��ಸುವ��ಲ� ಎಂಬುದನು� 
ಸ�ಷ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ. ಬ�� ದರ (ROI) ವಲ��ೇ 
ಒಂದು ಒನ್ -�ೈಮ್  ���ೆ�ಂಗ್  �ೕ ಅನು� 
ಆಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.
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2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಅವ�

ಇಎಮ್ ಐ 
�ೕ�ೆ 
�ಾ��ೆನ್� 
�ಾ�ನ್� ಫರ್ 

3 
�ಂಗಳ�ಗಳ�

6 
�ಂಗಳ�ಗಳ�

�ಾ�ಕ 
0.75% 
(�ಾ��ಕ 9%)

�ಾ�ಕ 
1.27% 
(�ಾ��ಕ 
15.24%)

ಬ��ಯ ದರ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ�

ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� ಇಎಮ್ ಐ �ೕ�ೆ �ಾ��ೆನ್� 
�ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆ��ಯನು� 
�ಾ��ೊಂ�ರಬಹು�ಾದ ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ �ಲ��ೆ ಖ�ೕ�ಗಳ 
�ೕ�ೆ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ ಬ�� ರ�ತ ಅವ�ಯು 
ಮುಂದುವ�ೆಯುತ��ೆ. ಬ�� ದರ (ROI) ವಲ��ೇ 
ಒಂದು ಒನ್ -�ೈಮ್  ���ೆ�ಂಗ್  �ೕ ಅನು� 
ಆಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 
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ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 
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ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.
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ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
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SMA ಉಪ-ವಗ�ಗಳ�:    ವ�ೕ�ಕರಣದ ಆ�ಾರ [ಪ��ಾನ ಅಥ�ಾ 
     ಬ�� �ಾವ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ 
     �ತ�ವ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ�ಾ 
     �ಾಗಶಃ ���ೕ�ದ] 

SMA – 0     �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ�ಂದ  
     30 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ ('PDD').

SMA – 1     PDD �ಂದ 30 �ನಗ��ಂತ �ೆಚು� & 60 
     �ನಗಳವ�ೆ�ೆ

SMA – 2     PDD �ಂದ 60 �ನಗ��ಂತ �ೆಚು� & 90 
     �ನಗಳವ�ೆ�ೆ

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

25

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
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  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
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  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
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  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
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  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
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  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
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  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
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•  ಕೃಷಕ್ ಉನ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆ ಈ �ೆಳ�ನ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ� 
ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��: ನಗದು ಮುಂಗಡ ಶುಲ� (ನಗದು ��ಯನು� 
�ಗ�ಪ�ಸ�ಾ�ಲ�), ��ೇ�ೕ ��ಮಯ �ಾಕ್� ಅಪ್ (ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಬಳ�ೆ�ೆ ಅನುಮ� 
ಇಲ�), ನಗದು �ಾವ� ಶುಲ�, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�, �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�, �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು, 
�ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು, �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು, �ೆಕ್ �ಕಪ್ �ೕಸು �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಮರುಪ�ೆಯು��ೆ 
�ೕಸು, �ೆಚು�ವ��� �ೕಸು, ಪ��ಫಲ ಮರುಪ�ೆಯು��ೆ �ೕಸು. ದಂಡ�ೆ��ೆ ಮತು� ಇತರ 
ಸುಂಕಗಳ� (ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ) ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ.

• ಈ �ಾಡ್� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು���ದ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

�ೋಷ�ಕ (ಎ): ಕೃಷಕ್ ಉನ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

8. *ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತಪ��

�ೕಸು  
    �ಾ��ಕ �ೕಸು (ಒಂದು �ಾ�)  ರೂ.0 - ರೂ.9999
    ನ�ೕಕರಣ �ೕಸು (p.a.)  ರೂ.0 - ರೂ.9999
    ಆಡ್ ಆನ್ �ೕಸು (�ಾ��ಕ) ಇಲ�

�ಸ�ತ �ೆ��ಟ್ 

ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್  ಅವ� 20-50 �ನಗಳ� (�ಲ��ೆ ಖ�ೕ��ೆ ಮತು� 
         ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� 
         ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ �ಾತ� ಅನ��ಸುತ��ೆ)

ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ಅನ್ �ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 3.50% 
(42% �ಾ��ಕ); �ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� 

�ಾ�ಕ 2.75% (33% �ಾ��ಕ); 01 ನ�ೆಂಬರ್ 2021 

�ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, �ೌಯ� ಮತು� ��ೆನ್� 

�ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 2.5% (30% �ಾ��ಕ) 

�ಂದ �ಾ�ಕ 2.75% (33% �ಾ��ಕ) �ೆ� ಪ�ಷ��ಸ�ಾ��ೆ. 

ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ರೂ.25

ಕ�ಷ� �ತ�      ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% 
ಆ��ಕ ಶುಲ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� 
ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)

ನಗದು ಮುಂಗಡ  

ನಗದು ಮುಂಗಡ ��  �ೆ��ಟ್ ��ಯ 80% ವ�ೆ�ೆ (�ೋಲ್� ಮತು� �ೈ�ಾ�ಯಂ�ೆ ಗ�ಷ� 

12 �ಾ�ರ/ ಮತು� �ಾ���ನಮ್ �ಾಡ್� ಗಳ� ಮತು� 

��ೆ�ೕಚರ್/ವಲ್�� �ಾಡ್� ಗ��ೆ 15 �ಾ�ರ/�ನ�ೆ�) 

ಉ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�    ಇಲ�

ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ಅನ್ �ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 3.50% (42% �ಾ��ಕ); 

�ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 2.75% 

     (33% �ಾ��ಕ); 01 ನ�ೆಂಬರ್ 2021 �ಂದ 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

�ಾಡ್� ಬದ�     ರೂ.100 - ರೂ.250 (ರೂ.1500 ಔರಮ್ �ಾ�)

ತುತು� �ಾಡ್� ಬದ�   �ಾಸ��ಕ �ೆಚ� (�ೕ�ಾ�ೆ ಕ�ಷ� ಯುಎಸ್ � 175 ಮತು� �ಾಸ�ರ್   

(��ೇಶದ���ಾ�ಗ)   �ಾಡ್� �ೆ ಯುಎಸ್ � 148 �ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) 
��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು   ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್� ಅಪ್: 3.5% ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ 
         (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ��) ಮತು� 1.99% 

         (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�). 

                  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು    

                  ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�ಗಳ�    

         ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್  �ಾಕ�ಪ್: 3.50% ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� 

ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ ವ�ವ�ಾರ  ಔರಮ್ �ೊರತುಪ��) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� 
         ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�). 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ 

         �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ��    

         ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ   

         ಅನ��ಸುವ��ಲ�. 
 
��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�   ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ 
     ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್ ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�)
�ಾ��ೆ �ಾವ�ಯನು� ಒಳ�ೊಂಡ  ರೂ. 199
ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ೕ�ೆ
ಸಂಸ�ರ�ಾ ಶುಲ�

ಪ��ೕ�� �ಾಸ್   ಪ��ೕ�� �ಾಸ್ ��ೕ�ಾ�ಂನ ಮೂಲಕ �ಾರತ�ೊಳ�ನ ಎ�ಾ� 

�ೌಂಜ್ ಶುಲ�ಗಳ�  ಏರ್ �ೕಟ್� �ಾಂಜ್ �ೇ�ಗ��ೆ ಪ�� �ೇ��ೆ $27 ವ�ೆ�ನ 

ಬಳ�ೆಯ ಶುಲ� + ಅನ��ಸುವ �ೆ��ೆಯನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.  
         ಪ�ರಕ �ೇ�ಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ ನಂತರ, ಪ��ೕ�� �ಾಸ್   

         ��ೕ�ಾ�ಂನ ಮೂಲಕ �ಾರತದ �ೊರ�ನ ಎ�ಾ� ಏರ್ �ೕಟ್�   

         �ಾಂಜ್ �ೇ�ಗ��ೆ ಪ�� �ೇ��ೆ $27 ವ�ೆ�ನ ಬಳ�ೆಯ  ಶುಲ� +   

         ಅನ��ಸುವ �ೆ��ೆಯನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
         

     �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, �ೌಯ� ಮತು� ��ೆನ್� 

         �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 2.5% (30% �ಾ��ಕ) 

         �ಂದ �ಾ�ಕ 2.75% (33% �ಾ��ಕ) �ೆ� ಪ�ಷ��ಸ�ಾ��ೆ. 

ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ರೂ.25 

    
ನಗದು ಮುಂಗಡ �ೕಸು  
ಎಸ್ �ಐ ಎ�ಎಂಗಳ�/   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% (ಕ�ಷ� ರೂ.500 �ೆ� ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) 

ಇತರ �ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�     

ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% (ಕ�ಷ� ರೂ.500 �ೆ� ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)   

ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� �ೕಸುಗಳ�

ನಗದು �ಾವ� ಶುಲ�   ರೂ.250

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು  �ಾವ� �ತ�ದ 2% (ಕ�ಷ� ರೂ.500 ಗ��ೆ 
         ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

�ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು   ರೂ.100

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�   �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

     ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� 
ರೂ. 400

     ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� ರೂ. 750

     ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� ರೂ. 950

     ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

     ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

�ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�  ರೂ.100

�ೆಚು�ವ� ��    ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ�ದ 2.5% (ಕ�ಷ� ರೂ.600 �ೆ� 

     ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

�ೕ�ೆ���ೆ

�ೆ�ೕಸ್ ಅವ�    �ಂ�ನ ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ಂದ(ಗ�ಂದ) �ಾವ�ಗಳ� 
�ಳಂಬ�ಾಗ�ರುವ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾವ�ಯ 
ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕದ ನಂತರ 3 �ನಗಳ �ೆ�ೕಸ್ ಅವ�ಯನು� 
ಅನುಮ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 
ನಮೂ�ಸ�ಾದ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕವ� �ಾ� ಇರುವ 
�ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾವ� ಪ����ಯ�� 
�ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಸಮಯವನು� ಪ�ಗ��, 3 �ನಗಳ �ೆ�ೕಸ್ 
ಅವ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ.

�ೈ�ೆ� ��ೆಟ್ ಗಳ�   ರೂ.30 + ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% 
- �ೈ�ೆ� �ೌಂಟರ್ ಗಳ�   
�ೈ�ೆ� ��ೆಟ್ ಗಳ�   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 1% + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ 
- www.irctc.co.in  ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�

�ೆ�ೊ�ೕಲ್ ಮತು� �ೆ�ೊ�ೕಲ್    ವ��ಾ�ನ �ೌಲ�ದ 1% (ಕ�ಷ� ರೂ.10 �ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

ಪಂಪ್ ಗಳ��       (ಅನ�ಯ�ಾಗುವ�ೆ��ಾ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�   
�ಾ�ಾಟ�ಾಗುವ ಎ�ಾ�   �ಾ��ಾ��ೆ ಟ��ನಲ್ ಅನು� ಒದ�ಸುವ �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ 

ಉತ�ನ�ಗಳ�/�ೇ�ೆಗಳ�   �ಾ�ಂಕ್ �ಂದ ಇಂಧನ �ೆಚು�ವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

     �ಾಜ್� ��ಪ್ ನ��ನ ವ��ಾ�ನ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ 
�ಂಟ್ �ಂತ �ನ��ಾ�ರುತ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 
�ೕ�ೆ �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ �ಾ�ಂಕ್  �ೆಚು�ವ� ಶುಲ� ಮತು� 
�ಎಸ್ � ಅನು� ��ಸುತ��ೆ. ಆಯ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಅಹ� ವ��ಾಟು 
�ತ�ದ �ೕ�ೆ 1% ಇಂಧನ �ೆಚು�ವ� ಮ�ಾ�ವನು� (�ಎಸ್ � ಅನು� 
�ೊರತುಪ��) ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇಂಧನದ �ೆಚು�ವ� ಶುಲ� 
ಮ�ಾ� �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಬದ�ಾಗಬಹುದು. �ೆ��ನ 
�ವರಗ��ಾ� �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ �ಯಮಗಳ� ಮತು� 
ಷರತು�ಗಳನು� �ೋ�.

ಕಸ�ಮ್� ಸುಂಕ �ಾವ�   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.25% (ಕ�ಷ� ರೂ.75 �ೆ� ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

�ೕಸು  
    �ಾ��ಕ �ೕಸು (ಒಂದು �ಾ�)  ರೂ.0 - ರೂ.9999
    ನ�ೕಕರಣ �ೕಸು (p.a.)  ರೂ.0 - ರೂ.9999
    ಆಡ್ ಆನ್ �ೕಸು (�ಾ��ಕ) ಇಲ�

�ಸ�ತ �ೆ��ಟ್ 

ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್  ಅವ� 20-50 �ನಗಳ� (�ಲ��ೆ ಖ�ೕ��ೆ ಮತು� 
         ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� 
         ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ �ಾತ� ಅನ��ಸುತ��ೆ)

ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ಅನ್ �ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 3.50% 
(42% �ಾ��ಕ); �ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� 

�ಾ�ಕ 2.75% (33% �ಾ��ಕ); 01 ನ�ೆಂಬರ್ 2021 

�ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, �ೌಯ� ಮತು� ��ೆನ್� 

�ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 2.5% (30% �ಾ��ಕ) 

�ಂದ �ಾ�ಕ 2.75% (33% �ಾ��ಕ) �ೆ� ಪ�ಷ��ಸ�ಾ��ೆ. 

ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ರೂ.25

ಕ�ಷ� �ತ�      ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% 
ಆ��ಕ ಶುಲ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� 
ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)

ನಗದು ಮುಂಗಡ  

ನಗದು ಮುಂಗಡ ��  �ೆ��ಟ್ ��ಯ 80% ವ�ೆ�ೆ (�ೋಲ್� ಮತು� �ೈ�ಾ�ಯಂ�ೆ ಗ�ಷ� 

12 �ಾ�ರ/ ಮತು� �ಾ���ನಮ್ �ಾಡ್� ಗಳ� ಮತು� 

��ೆ�ೕಚರ್/ವಲ್�� �ಾಡ್� ಗ��ೆ 15 �ಾ�ರ/�ನ�ೆ�) 

ಉ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�    ಇಲ�

ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ಅನ್ �ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 3.50% (42% �ಾ��ಕ); 

�ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 2.75% 

     (33% �ಾ��ಕ); 01 ನ�ೆಂಬರ್ 2021 �ಂದ 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

�ಾಡ್� ಬದ�     ರೂ.100 - ರೂ.250 (ರೂ.1500 ಔರಮ್ �ಾ�)

ತುತು� �ಾಡ್� ಬದ�   �ಾಸ��ಕ �ೆಚ� (�ೕ�ಾ�ೆ ಕ�ಷ� ಯುಎಸ್ � 175 ಮತು� �ಾಸ�ರ್   

(��ೇಶದ���ಾ�ಗ)   �ಾಡ್� �ೆ ಯುಎಸ್ � 148 �ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) 
��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು   ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್� ಅಪ್: 3.5% ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ 
         (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ��) ಮತು� 1.99% 

         (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�). 

                  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು    

                  ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�ಗಳ�    

         ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್  �ಾಕ�ಪ್: 3.50% ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� 

ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ ವ�ವ�ಾರ  ಔರಮ್ �ೊರತುಪ��) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� 
         ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�). 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ 

         �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ��    

         ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ   

         ಅನ��ಸುವ��ಲ�. 
 
��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�   ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ 
     ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್ ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�)
�ಾ��ೆ �ಾವ�ಯನು� ಒಳ�ೊಂಡ  ರೂ. 199
ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ೕ�ೆ
ಸಂಸ�ರ�ಾ ಶುಲ�

ಪ��ೕ�� �ಾಸ್   ಪ��ೕ�� �ಾಸ್ ��ೕ�ಾ�ಂನ ಮೂಲಕ �ಾರತ�ೊಳ�ನ ಎ�ಾ� 

�ೌಂಜ್ ಶುಲ�ಗಳ�  ಏರ್ �ೕಟ್� �ಾಂಜ್ �ೇ�ಗ��ೆ ಪ�� �ೇ��ೆ $27 ವ�ೆ�ನ 

ಬಳ�ೆಯ ಶುಲ� + ಅನ��ಸುವ �ೆ��ೆಯನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.  
         ಪ�ರಕ �ೇ�ಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ ನಂತರ, ಪ��ೕ�� �ಾಸ್   

         ��ೕ�ಾ�ಂನ ಮೂಲಕ �ಾರತದ �ೊರ�ನ ಎ�ಾ� ಏರ್ �ೕಟ್�   

         �ಾಂಜ್ �ೇ�ಗ��ೆ ಪ�� �ೇ��ೆ $27 ವ�ೆ�ನ ಬಳ�ೆಯ  ಶುಲ� +   

         ಅನ��ಸುವ �ೆ��ೆಯನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
         

     �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, �ೌಯ� ಮತು� ��ೆನ್� 

         �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 2.5% (30% �ಾ��ಕ) 

         �ಂದ �ಾ�ಕ 2.75% (33% �ಾ��ಕ) �ೆ� ಪ�ಷ��ಸ�ಾ��ೆ. 

ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ರೂ.25 

    
ನಗದು ಮುಂಗಡ �ೕಸು  
ಎಸ್ �ಐ ಎ�ಎಂಗಳ�/   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% (ಕ�ಷ� ರೂ.500 �ೆ� ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) 

ಇತರ �ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�     

ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% (ಕ�ಷ� ರೂ.500 �ೆ� ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)   

ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� �ೕಸುಗಳ�

ನಗದು �ಾವ� ಶುಲ�   ರೂ.250

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು  �ಾವ� �ತ�ದ 2% (ಕ�ಷ� ರೂ.500 ಗ��ೆ 
         ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

�ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು   ರೂ.100

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�   �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

     ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� 
ರೂ. 400

     ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� ರೂ. 750

     ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� ರೂ. 950

     ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

     ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

�ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�  ರೂ.100

�ೆಚು�ವ� ��    ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ�ದ 2.5% (ಕ�ಷ� ರೂ.600 �ೆ� 

     ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

�ೕ�ೆ���ೆ

�ೆ�ೕಸ್ ಅವ�    �ಂ�ನ ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ಂದ(ಗ�ಂದ) �ಾವ�ಗಳ� 
�ಳಂಬ�ಾಗ�ರುವ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾವ�ಯ 
ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕದ ನಂತರ 3 �ನಗಳ �ೆ�ೕಸ್ ಅವ�ಯನು� 
ಅನುಮ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 
ನಮೂ�ಸ�ಾದ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕವ� �ಾ� ಇರುವ 
�ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾವ� ಪ����ಯ�� 
�ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಸಮಯವನು� ಪ�ಗ��, 3 �ನಗಳ �ೆ�ೕಸ್ 
ಅವ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ.

�ೈ�ೆ� ��ೆಟ್ ಗಳ�   ರೂ.30 + ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% 
- �ೈ�ೆ� �ೌಂಟರ್ ಗಳ�   
�ೈ�ೆ� ��ೆಟ್ ಗಳ�   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 1% + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ 
- www.irctc.co.in  ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�

�ೆ�ೊ�ೕಲ್ ಮತು� �ೆ�ೊ�ೕಲ್    ವ��ಾ�ನ �ೌಲ�ದ 1% (ಕ�ಷ� ರೂ.10 �ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

ಪಂಪ್ ಗಳ��       (ಅನ�ಯ�ಾಗುವ�ೆ��ಾ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�   
�ಾ�ಾಟ�ಾಗುವ ಎ�ಾ�   �ಾ��ಾ��ೆ ಟ��ನಲ್ ಅನು� ಒದ�ಸುವ �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ 

ಉತ�ನ�ಗಳ�/�ೇ�ೆಗಳ�   �ಾ�ಂಕ್ �ಂದ ಇಂಧನ �ೆಚು�ವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

     �ಾಜ್� ��ಪ್ ನ��ನ ವ��ಾ�ನ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ 
�ಂಟ್ �ಂತ �ನ��ಾ�ರುತ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 
�ೕ�ೆ �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ �ಾ�ಂಕ್  �ೆಚು�ವ� ಶುಲ� ಮತು� 
�ಎಸ್ � ಅನು� ��ಸುತ��ೆ. ಆಯ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಅಹ� ವ��ಾಟು 
�ತ�ದ �ೕ�ೆ 1% ಇಂಧನ �ೆಚು�ವ� ಮ�ಾ�ವನು� (�ಎಸ್ � ಅನು� 
�ೊರತುಪ��) ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇಂಧನದ �ೆಚು�ವ� ಶುಲ� 
ಮ�ಾ� �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಬದ�ಾಗಬಹುದು. �ೆ��ನ 
�ವರಗ��ಾ� �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ �ಯಮಗಳ� ಮತು� 
ಷರತು�ಗಳನು� �ೋ�.

ಕಸ�ಮ್� ಸುಂಕ �ಾವ�   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.25% (ಕ�ಷ� ರೂ.75 �ೆ� ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

�ೕಸು  
    �ಾ��ಕ �ೕಸು (ಒಂದು �ಾ�)  ರೂ.0 - ರೂ.9999
    ನ�ೕಕರಣ �ೕಸು (p.a.)  ರೂ.0 - ರೂ.9999
    ಆಡ್ ಆನ್ �ೕಸು (�ಾ��ಕ) ಇಲ�

�ಸ�ತ �ೆ��ಟ್ 

ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್  ಅವ� 20-50 �ನಗಳ� (�ಲ��ೆ ಖ�ೕ��ೆ ಮತು� 
         ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� 
         ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ �ಾತ� ಅನ��ಸುತ��ೆ)

ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ಅನ್ �ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 3.50% 
(42% �ಾ��ಕ); �ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� 

�ಾ�ಕ 2.75% (33% �ಾ��ಕ); 01 ನ�ೆಂಬರ್ 2021 

�ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, �ೌಯ� ಮತು� ��ೆನ್� 

�ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 2.5% (30% �ಾ��ಕ) 

�ಂದ �ಾ�ಕ 2.75% (33% �ಾ��ಕ) �ೆ� ಪ�ಷ��ಸ�ಾ��ೆ. 

ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ರೂ.25

ಕ�ಷ� �ತ�      ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% 
ಆ��ಕ ಶುಲ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� 
ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)

ನಗದು ಮುಂಗಡ  

ನಗದು ಮುಂಗಡ ��  �ೆ��ಟ್ ��ಯ 80% ವ�ೆ�ೆ (�ೋಲ್� ಮತು� �ೈ�ಾ�ಯಂ�ೆ ಗ�ಷ� 

12 �ಾ�ರ/ ಮತು� �ಾ���ನಮ್ �ಾಡ್� ಗಳ� ಮತು� 

��ೆ�ೕಚರ್/ವಲ್�� �ಾಡ್� ಗ��ೆ 15 �ಾ�ರ/�ನ�ೆ�) 

ಉ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�    ಇಲ�

ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ಅನ್ �ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 3.50% (42% �ಾ��ಕ); 

�ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 2.75% 

     (33% �ಾ��ಕ); 01 ನ�ೆಂಬರ್ 2021 �ಂದ 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

�ಾಡ್� ಬದ�     ರೂ.100 - ರೂ.250 (ರೂ.1500 ಔರಮ್ �ಾ�)

ತುತು� �ಾಡ್� ಬದ�   �ಾಸ��ಕ �ೆಚ� (�ೕ�ಾ�ೆ ಕ�ಷ� ಯುಎಸ್ � 175 ಮತು� �ಾಸ�ರ್   

(��ೇಶದ���ಾ�ಗ)   �ಾಡ್� �ೆ ಯುಎಸ್ � 148 �ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) 
��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು   ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್� ಅಪ್: 3.5% ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ 
         (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ��) ಮತು� 1.99% 

         (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�). 

                  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು    

                  ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�ಗಳ�    

         ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್  �ಾಕ�ಪ್: 3.50% ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� 

ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ ವ�ವ�ಾರ  ಔರಮ್ �ೊರತುಪ��) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� 
         ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�). 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ 

         �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ��    

         ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ   

         ಅನ��ಸುವ��ಲ�. 
 
��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�   ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ 
     ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್ ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�)
�ಾ��ೆ �ಾವ�ಯನು� ಒಳ�ೊಂಡ  ರೂ. 199
ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ೕ�ೆ
ಸಂಸ�ರ�ಾ ಶುಲ�

ಪ��ೕ�� �ಾಸ್   ಪ��ೕ�� �ಾಸ್ ��ೕ�ಾ�ಂನ ಮೂಲಕ �ಾರತ�ೊಳ�ನ ಎ�ಾ� 

�ೌಂಜ್ ಶುಲ�ಗಳ�  ಏರ್ �ೕಟ್� �ಾಂಜ್ �ೇ�ಗ��ೆ ಪ�� �ೇ��ೆ $27 ವ�ೆ�ನ 

ಬಳ�ೆಯ ಶುಲ� + ಅನ��ಸುವ �ೆ��ೆಯನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.  
         ಪ�ರಕ �ೇ�ಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ ನಂತರ, ಪ��ೕ�� �ಾಸ್   

         ��ೕ�ಾ�ಂನ ಮೂಲಕ �ಾರತದ �ೊರ�ನ ಎ�ಾ� ಏರ್ �ೕಟ್�   

         �ಾಂಜ್ �ೇ�ಗ��ೆ ಪ�� �ೇ��ೆ $27 ವ�ೆ�ನ ಬಳ�ೆಯ  ಶುಲ� +   

         ಅನ��ಸುವ �ೆ��ೆಯನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
         

     �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, �ೌಯ� ಮತು� ��ೆನ್� 

         �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 2.5% (30% �ಾ��ಕ) 

         �ಂದ �ಾ�ಕ 2.75% (33% �ಾ��ಕ) �ೆ� ಪ�ಷ��ಸ�ಾ��ೆ. 

ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ರೂ.25 

    
ನಗದು ಮುಂಗಡ �ೕಸು  
ಎಸ್ �ಐ ಎ�ಎಂಗಳ�/   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% (ಕ�ಷ� ರೂ.500 �ೆ� ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) 

ಇತರ �ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�     

ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% (ಕ�ಷ� ರೂ.500 �ೆ� ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)   

ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� �ೕಸುಗಳ�

ನಗದು �ಾವ� ಶುಲ�   ರೂ.250

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು  �ಾವ� �ತ�ದ 2% (ಕ�ಷ� ರೂ.500 ಗ��ೆ 
         ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

�ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು   ರೂ.100

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�   �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

     ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� 
ರೂ. 400

     ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� ರೂ. 750

     ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� ರೂ. 950

     ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

     ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

�ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�  ರೂ.100

�ೆಚು�ವ� ��    ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ�ದ 2.5% (ಕ�ಷ� ರೂ.600 �ೆ� 

     ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

�ೕ�ೆ���ೆ

�ೆ�ೕಸ್ ಅವ�    �ಂ�ನ ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ಂದ(ಗ�ಂದ) �ಾವ�ಗಳ� 
�ಳಂಬ�ಾಗ�ರುವ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾವ�ಯ 
ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕದ ನಂತರ 3 �ನಗಳ �ೆ�ೕಸ್ ಅವ�ಯನು� 
ಅನುಮ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 
ನಮೂ�ಸ�ಾದ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕವ� �ಾ� ಇರುವ 
�ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾವ� ಪ����ಯ�� 
�ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಸಮಯವನು� ಪ�ಗ��, 3 �ನಗಳ �ೆ�ೕಸ್ 
ಅವ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ.

�ೈ�ೆ� ��ೆಟ್ ಗಳ�   ರೂ.30 + ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% 
- �ೈ�ೆ� �ೌಂಟರ್ ಗಳ�   
�ೈ�ೆ� ��ೆಟ್ ಗಳ�   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 1% + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ 
- www.irctc.co.in  ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�

�ೆ�ೊ�ೕಲ್ ಮತು� �ೆ�ೊ�ೕಲ್    ವ��ಾ�ನ �ೌಲ�ದ 1% (ಕ�ಷ� ರೂ.10 �ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

ಪಂಪ್ ಗಳ��       (ಅನ�ಯ�ಾಗುವ�ೆ��ಾ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�   
�ಾ�ಾಟ�ಾಗುವ ಎ�ಾ�   �ಾ��ಾ��ೆ ಟ��ನಲ್ ಅನು� ಒದ�ಸುವ �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ 

ಉತ�ನ�ಗಳ�/�ೇ�ೆಗಳ�   �ಾ�ಂಕ್ �ಂದ ಇಂಧನ �ೆಚು�ವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

     �ಾಜ್� ��ಪ್ ನ��ನ ವ��ಾ�ನ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ 
�ಂಟ್ �ಂತ �ನ��ಾ�ರುತ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 
�ೕ�ೆ �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ �ಾ�ಂಕ್  �ೆಚು�ವ� ಶುಲ� ಮತು� 
�ಎಸ್ � ಅನು� ��ಸುತ��ೆ. ಆಯ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಅಹ� ವ��ಾಟು 
�ತ�ದ �ೕ�ೆ 1% ಇಂಧನ �ೆಚು�ವ� ಮ�ಾ�ವನು� (�ಎಸ್ � ಅನು� 
�ೊರತುಪ��) ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇಂಧನದ �ೆಚು�ವ� ಶುಲ� 
ಮ�ಾ� �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಬದ�ಾಗಬಹುದು. �ೆ��ನ 
�ವರಗ��ಾ� �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ �ಯಮಗಳ� ಮತು� 
ಷರತು�ಗಳನು� �ೋ�.

ಕಸ�ಮ್� ಸುಂಕ �ಾವ�   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.25% (ಕ�ಷ� ರೂ.75 �ೆ� ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

�ೕಸು  
    �ಾ��ಕ �ೕಸು (ಒಂದು �ಾ�)  ರೂ.0 - ರೂ.9999
    ನ�ೕಕರಣ �ೕಸು (p.a.)  ರೂ.0 - ರೂ.9999
    ಆಡ್ ಆನ್ �ೕಸು (�ಾ��ಕ) ಇಲ�

�ಸ�ತ �ೆ��ಟ್ 

ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್  ಅವ� 20-50 �ನಗಳ� (�ಲ��ೆ ಖ�ೕ��ೆ ಮತು� 
         ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� 
         ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ �ಾತ� ಅನ��ಸುತ��ೆ)

ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ಅನ್ �ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 3.50% 
(42% �ಾ��ಕ); �ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� 

�ಾ�ಕ 2.75% (33% �ಾ��ಕ); 01 ನ�ೆಂಬರ್ 2021 

�ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, �ೌಯ� ಮತು� ��ೆನ್� 

�ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 2.5% (30% �ಾ��ಕ) 

�ಂದ �ಾ�ಕ 2.75% (33% �ಾ��ಕ) �ೆ� ಪ�ಷ��ಸ�ಾ��ೆ. 

ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ರೂ.25

ಕ�ಷ� �ತ�      ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% 
ಆ��ಕ ಶುಲ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� 
ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)

ನಗದು ಮುಂಗಡ  

ನಗದು ಮುಂಗಡ ��  �ೆ��ಟ್ ��ಯ 80% ವ�ೆ�ೆ (�ೋಲ್� ಮತು� �ೈ�ಾ�ಯಂ�ೆ ಗ�ಷ� 

12 �ಾ�ರ/ ಮತು� �ಾ���ನಮ್ �ಾಡ್� ಗಳ� ಮತು� 

��ೆ�ೕಚರ್/ವಲ್�� �ಾಡ್� ಗ��ೆ 15 �ಾ�ರ/�ನ�ೆ�) 

ಉ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�    ಇಲ�

ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ಅನ್ �ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 3.50% (42% �ಾ��ಕ); 

�ೆಕೂ�ಡ್� �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 2.75% 

     (33% �ಾ��ಕ); 01 ನ�ೆಂಬರ್ 2021 �ಂದ 
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

�ಾಡ್� ಬದ�     ರೂ.100 - ರೂ.250 (ರೂ.1500 ಔರಮ್ �ಾ�)

ತುತು� �ಾಡ್� ಬದ�   �ಾಸ��ಕ �ೆಚ� (�ೕ�ಾ�ೆ ಕ�ಷ� ಯುಎಸ್ � 175 ಮತು� �ಾಸ�ರ್   

(��ೇಶದ���ಾ�ಗ)   �ಾಡ್� �ೆ ಯುಎಸ್ � 148 �ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) 
��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು   ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್� ಅಪ್: 3.5% ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ 
         (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ��) ಮತು� 1.99% 

         (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�). 

                  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು    

                  ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�ಗಳ�    

         ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್  �ಾಕ�ಪ್: 3.50% ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� 

ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ ವ�ವ�ಾರ  ಔರಮ್ �ೊರತುಪ��) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� 
         ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�). 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ 

         �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ��    

         ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ   

         ಅನ��ಸುವ��ಲ�. 
 
��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�   ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ 
     ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್ ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�)
�ಾ��ೆ �ಾವ�ಯನು� ಒಳ�ೊಂಡ  ರೂ. 199
ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ೕ�ೆ
ಸಂಸ�ರ�ಾ ಶುಲ�

ಪ��ೕ�� �ಾಸ್   ಪ��ೕ�� �ಾಸ್ ��ೕ�ಾ�ಂನ ಮೂಲಕ �ಾರತ�ೊಳ�ನ ಎ�ಾ� 

�ೌಂಜ್ ಶುಲ�ಗಳ�  ಏರ್ �ೕಟ್� �ಾಂಜ್ �ೇ�ಗ��ೆ ಪ�� �ೇ��ೆ $27 ವ�ೆ�ನ 

ಬಳ�ೆಯ ಶುಲ� + ಅನ��ಸುವ �ೆ��ೆಯನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.  
         ಪ�ರಕ �ೇ�ಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ ನಂತರ, ಪ��ೕ�� �ಾಸ್   

         ��ೕ�ಾ�ಂನ ಮೂಲಕ �ಾರತದ �ೊರ�ನ ಎ�ಾ� ಏರ್ �ೕಟ್�   

         �ಾಂಜ್ �ೇ�ಗ��ೆ ಪ�� �ೇ��ೆ $27 ವ�ೆ�ನ ಬಳ�ೆಯ  ಶುಲ� +   

         ಅನ��ಸುವ �ೆ��ೆಯನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
         

     �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, �ೌಯ� ಮತು� ��ೆನ್� 

         �ಾಡ್� ಗ��ಾ� �ಾ�ಕ 2.5% (30% �ಾ��ಕ) 

         �ಂದ �ಾ�ಕ 2.75% (33% �ಾ��ಕ) �ೆ� ಪ�ಷ��ಸ�ಾ��ೆ. 

ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ�  ರೂ.25 

    
ನಗದು ಮುಂಗಡ �ೕಸು  
ಎಸ್ �ಐ ಎ�ಎಂಗಳ�/   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% (ಕ�ಷ� ರೂ.500 �ೆ� ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) 

ಇತರ �ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�     

ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% (ಕ�ಷ� ರೂ.500 �ೆ� ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)   

ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� �ೕಸುಗಳ�

ನಗದು �ಾವ� ಶುಲ�   ರೂ.250

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು  �ಾವ� �ತ�ದ 2% (ಕ�ಷ� ರೂ.500 ಗ��ೆ 
         ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

�ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು   ರೂ.100

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�   �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

     ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� 
ರೂ. 400

     ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� ರೂ. 750

     ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� ರೂ. 950

     ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� 
�ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

     ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

�ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�  ರೂ.100

�ೆಚು�ವ� ��    ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ�ದ 2.5% (ಕ�ಷ� ರೂ.600 �ೆ� 

     ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

�ೕ�ೆ���ೆ

�ೆ�ೕಸ್ ಅವ�    �ಂ�ನ ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ಂದ(ಗ�ಂದ) �ಾವ�ಗಳ� 
�ಳಂಬ�ಾಗ�ರುವ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾವ�ಯ 
ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕದ ನಂತರ 3 �ನಗಳ �ೆ�ೕಸ್ ಅವ�ಯನು� 
ಅನುಮ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 
ನಮೂ�ಸ�ಾದ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕವ� �ಾ� ಇರುವ 
�ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾವ� ಪ����ಯ�� 
�ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಸಮಯವನು� ಪ�ಗ��, 3 �ನಗಳ �ೆ�ೕಸ್ 
ಅವ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ.

�ೈ�ೆ� ��ೆಟ್ ಗಳ�   ರೂ.30 + ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% 
- �ೈ�ೆ� �ೌಂಟರ್ ಗಳ�   
�ೈ�ೆ� ��ೆಟ್ ಗಳ�   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 1% + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ 
- www.irctc.co.in  ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�

�ೆ�ೊ�ೕಲ್ ಮತು� �ೆ�ೊ�ೕಲ್    ವ��ಾ�ನ �ೌಲ�ದ 1% (ಕ�ಷ� ರೂ.10 �ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

ಪಂಪ್ ಗಳ��       (ಅನ�ಯ�ಾಗುವ�ೆ��ಾ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�   
�ಾ�ಾಟ�ಾಗುವ ಎ�ಾ�   �ಾ��ಾ��ೆ ಟ��ನಲ್ ಅನು� ಒದ�ಸುವ �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ 

ಉತ�ನ�ಗಳ�/�ೇ�ೆಗಳ�   �ಾ�ಂಕ್ �ಂದ ಇಂಧನ �ೆಚು�ವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

     �ಾಜ್� ��ಪ್ ನ��ನ ವ��ಾ�ನ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ 
�ಂಟ್ �ಂತ �ನ��ಾ�ರುತ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 
�ೕ�ೆ �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ �ಾ�ಂಕ್  �ೆಚು�ವ� ಶುಲ� ಮತು� 
�ಎಸ್ � ಅನು� ��ಸುತ��ೆ. ಆಯ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಅಹ� ವ��ಾಟು 
�ತ�ದ �ೕ�ೆ 1% ಇಂಧನ �ೆಚು�ವ� ಮ�ಾ�ವನು� (�ಎಸ್ � ಅನು� 
�ೊರತುಪ��) ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇಂಧನದ �ೆಚು�ವ� ಶುಲ� 
ಮ�ಾ� �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಬದ�ಾಗಬಹುದು. �ೆ��ನ 
�ವರಗ��ಾ� �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ �ಯಮಗಳ� ಮತು� 
ಷರತು�ಗಳನು� �ೋ�.

ಕಸ�ಮ್� ಸುಂಕ �ಾವ�   ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.25% (ಕ�ಷ� ರೂ.75 �ೆ� ಒಳಪ��ರುತ��ೆ)

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

�ೕ�ನ ಎ�ಾ� �ೕಸುಗಳ�, ಬ�� ಮತು� ಶುಲ�ಗ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

“ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�” (ಜು�ೈ 1, 2017 ರಂದು ಅಥ�ಾ ನಂತರ �ೊರ�ಸ�ಾದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ಾ�) 

ಇದರಥ�:

•  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ��ಾಂಕದಂದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ಾಖ�ೆಗಳ�� “ಹ��ಾಣ” �ಾಜ�ದ�� �ಾ�ಸುವ 

�ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ - �ೇಂದ� �ೆ��ೆ @9% ಮತು� �ಾಜ� �ೆ��ೆ @9% 

•  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ��ಾಂಕದಂದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ಾಖ�ೆಗಳ�� “ಹ��ಾಣ” �ೊರತುಪ�� �ೇ�ೆ 

�ಾಜ�ದ�� �ಾ�ಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ - ಇಂ��ೆ�ೕ�ೆಡ್ �ಾ�ಕ್� @18%

�ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ಂದ�ೆ� �ಾಡ�ಾಗುವ ಎಲ� �ಾವ�ಗಳನು� �ಾ� ಆ�ರುವ ಕ�ಷ� �ತ� {ಒಟು� 

GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  

ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� 

ನಗದು ಮುಂಗಡ ಈ ಕ�ಮದ�� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
 

*ಕೃಷಕ್ ಉನ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಹಕರು, ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತಪ���ಾ� ದಯ�ಟು� �ೋಷ�ಕ (ಎ) ಅನು� 
�ೋ� ಏ�ೆಂದ�ೆ �ೕ�ೆ ���ದ �ಾವ� ಕ��ಾನುಗತವ� �ಮ� �ಾಡ್� �ೆ ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

**�ಾವ��ೇ �ಾ��ಾ� ಮೂಲಕ ಪ�� �ಾ� ಶುಲ�ವನು� �ಾ��ೆ �ಾವ���ಾಗ ರೂ. 99 ಸಂಸ�ರ�ಾ 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಆರ್ �ಐ �ೆ�ೈ� �ಾಗ�ಸೂ�ಗ��ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ� ಮತು� �ಾ�ಹಕರು ಸ��ಾದ ಪ�ಶ�ಮದ 
�ಾಯ���ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ���ದ �ಾಖ�ೆಗಳ�, �ೇ�ಾ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಯು ನ�ೕಕೃತ�ಾ��ೆ 
ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಂದ ��ಸ�ಾದ ���ಷ� ಮಧ�ಂತರಗಳ�� 
�ಾಡ್� �ಾರನು �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� �ೆ�ೈ� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಕಂಪ�ಯ ಆಂತ�ಕ 
�ೕ�ಯ ಪ��ಾರ, ಆವತ�ಕ ನ�ೕಕರಣ ಪ����ಯ�� �ೆ�ೈ� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ 
�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾ�ಾ��ಕ ಅ�ಾನತು/�ಬ�ಂಧ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. ����ಯ ಅವ�ಯ�� 
�ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸ�ಾದ �ಾಡ್� ಗ��ೆ �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. ಆವತ�ಕ 
ನ�ೕಕರಣ ಪ����ಯ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ನಂತರ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಸ��ಯ�ೊ��ದ ನಂತರ �ಾ��ಕ 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

�ೕವ� �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ೆ�ದ�ೆ ಅದನು� ಈ �ದು�ಪ�ಗಳ ��ೕ�ಾರ�ೆಂದು 
ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�
39 02 02 02 (ಸ��ೕಯ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ),
1860 180 1290/1860 500 1290

21 ಏ��ಲ್ 2023 ರ ಪ��ಾರ ಈ ಸಂವಹನದ��ನ ಎ�ಾ� �ಾ��ಯು ಸ��ಾ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ 

ಎಲ್ ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ ಲಭ���ೆ

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

�ೕ�ನ ಎ�ಾ� �ೕಸುಗಳ�, ಬ�� ಮತು� ಶುಲ�ಗ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

“ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�” (ಜು�ೈ 1, 2017 ರಂದು ಅಥ�ಾ ನಂತರ �ೊರ�ಸ�ಾದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ಾ�) 

ಇದರಥ�:

•  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ��ಾಂಕದಂದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ಾಖ�ೆಗಳ�� “ಹ��ಾಣ” �ಾಜ�ದ�� �ಾ�ಸುವ 

�ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ - �ೇಂದ� �ೆ��ೆ @9% ಮತು� �ಾಜ� �ೆ��ೆ @9% 

•  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ��ಾಂಕದಂದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ಾಖ�ೆಗಳ�� “ಹ��ಾಣ” �ೊರತುಪ�� �ೇ�ೆ 

�ಾಜ�ದ�� �ಾ�ಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ - ಇಂ��ೆ�ೕ�ೆಡ್ �ಾ�ಕ್� @18%

�ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ಂದ�ೆ� �ಾಡ�ಾಗುವ ಎಲ� �ಾವ�ಗಳನು� �ಾ� ಆ�ರುವ ಕ�ಷ� �ತ� {ಒಟು� 

GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  

ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� 

ನಗದು ಮುಂಗಡ ಈ ಕ�ಮದ�� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
 

*ಕೃಷಕ್ ಉನ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಹಕರು, ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತಪ���ಾ� ದಯ�ಟು� �ೋಷ�ಕ (ಎ) ಅನು� 
�ೋ� ಏ�ೆಂದ�ೆ �ೕ�ೆ ���ದ �ಾವ� ಕ��ಾನುಗತವ� �ಮ� �ಾಡ್� �ೆ ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

**�ಾವ��ೇ �ಾ��ಾ� ಮೂಲಕ ಪ�� �ಾ� ಶುಲ�ವನು� �ಾ��ೆ �ಾವ���ಾಗ ರೂ. 99 ಸಂಸ�ರ�ಾ 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಆರ್ �ಐ �ೆ�ೈ� �ಾಗ�ಸೂ�ಗ��ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ� ಮತು� �ಾ�ಹಕರು ಸ��ಾದ ಪ�ಶ�ಮದ 
�ಾಯ���ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ���ದ �ಾಖ�ೆಗಳ�, �ೇ�ಾ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಯು ನ�ೕಕೃತ�ಾ��ೆ 
ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಂದ ��ಸ�ಾದ ���ಷ� ಮಧ�ಂತರಗಳ�� 
�ಾಡ್� �ಾರನು �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� �ೆ�ೈ� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಕಂಪ�ಯ ಆಂತ�ಕ 
�ೕ�ಯ ಪ��ಾರ, ಆವತ�ಕ ನ�ೕಕರಣ ಪ����ಯ�� �ೆ�ೈ� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ 
�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾ�ಾ��ಕ ಅ�ಾನತು/�ಬ�ಂಧ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. ����ಯ ಅವ�ಯ�� 
�ಾ�ಾ��ಕ�ಾ� ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸ�ಾದ �ಾಡ್� ಗ��ೆ �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. ಆವತ�ಕ 
ನ�ೕಕರಣ ಪ����ಯ ಪ�ಣ��ೊಂಡ ನಂತರ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಸ��ಯ�ೊ��ದ ನಂತರ �ಾ��ಕ 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಆಂಡ್ �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್.

ಅಂ�ೆ �ೆ���ೆ ಸಂ�ೆ� 28, ನವ�ೆಹ� - 110001
ದಯ�ಟು� ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ �ೆ �ೇ� �ೕ�: www.sbicard.com
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 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

�ೕವ� �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ೆ�ದ�ೆ ಅದನು� ಈ �ದು�ಪ�ಗಳ ��ೕ�ಾರ�ೆಂದು 
ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�
39 02 02 02 (ಸ��ೕಯ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ),
1860 180 1290/1860 500 1290

21 ಏ��ಲ್ 2023 ರ ಪ��ಾರ ಈ ಸಂವಹನದ��ನ ಎ�ಾ� �ಾ��ಯು ಸ��ಾ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ 

ಎಲ್ ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ ಲಭ���ೆ

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.



h)  �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ: ಎ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೆ���ೆಗಳನು� �ಒ �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, 
ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ Nodalofficer@-card.com ನ�� ಇ-�ೕಲ್ 
�ಾ� ಗುರು�ಸ�ೇಕು.

i)   ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�:

 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 02 02

 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) 
 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290
 ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�: �ಾರತದ�� ಎ��ಂದ�ಾದರೂ ಎಸ್ �ಐ �ೈ�ೆ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��� 
 ಎ�ಾ� �ೕನ್ ಗ�ಂದ: 39 02 12 12 (��ೈಲ್ �ಂದ ಕ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ� ನಗರದ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ 

ಪ�ವ�ಪ�ತ�ಯ) �ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್/ಎಂ�ಎನ್ ಎಲ್ �ಂದ: 1800 180 1295/1860 500 1295

 ಪತ�ವ�ವ�ಾರ: �ೕಲ್ ಮೂಲಕ, �ಾ��ೇಜರ್ - �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗಳ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� 
�ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, �ಎಲ್ ಎಫ್ ಇ���� ಟವಸ್�, ಟವರ್ �, 12 �ೇ ಮಹ�, �ಾ�ಕ್ 2, 
ಕಟ�ಡ 3, �ಎಲ್ ಎಫ್ �ೈಬರ್ �� ಗುರು�ಾ�ಮ್- 122002 (ಹ��ಾಣ) �ಾರತ, www.sbicard.com 
ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ 28 - ��ಒ, ನವ�ೆಹ� - 110001  ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ

 ಈ �ೕಲ್  ಮೂಲಕ ನಮ�ನು� ಸಂಪ��� - customercare@sbicard.com
 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 

ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 
salesgrievance@sbicard.com

 �ಾಡ್� �ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದ/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟನು� ನಮ� ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್/�ೆಬ್ �ೈಟ್ 
ಮೂಲಕ �ೋಂ�ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಪ�ಾ�ಯ�ಾ�, ��ಾದಗಳ�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳನು� 
ವರ� �ಾಡಲು �ಾಡ್� �ಾರರು �ೕಸ�ಾದ ಇ�ೕಲ್ ಐ� chargeback@sbicard.com ನ�� 
ಬ�ೆಯಬಹುದು.

 ಸಲ�ದ �ೕ�ಯ�� �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ�ಾಟ �ಾ�ದ�� ಮತು� �ರುಕುಳ ಸಂಬಂ�ತ 
ದೂರುಗ��ಾ� ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ನಮ�ನು� 
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು : 080-39356050

j)  ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಯೂ �ೇ�ದಂ�ೆ, SBI �ಾಡ್� �ಂದ 
ಆರಂ�ಸಲ�ಡುವ �ಮು�ಖ�ೊ�ಸು��ೆಗಳನು�, �ಾ� ಇರುವ �ಾವ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು�  ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಎಂಬು�ಾ� ಉಪಚ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.

 �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 

Ve
r: 

FY
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4 
4

�ೕನ್ ಮೂಲಕ
�ೆ��ನ �ಾ���ಾ�
1860 180 1290

39 02 02 02 (ಆರಂಭದ�� ಸ��ೕಯ ಎಸ್ �� �ೋಡ್ ಅನು� �ಾ�)
�ೆ ಕ�ೆ �ಾ�

ದಯ�ಟು� �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� �ಮ� ಹ��ರ ಇಟು��ೊ��

ಇ-�ೕಲ್ ಮೂಲಕ
�ಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ �ಾವ��ೇ ಪ��ೆ�ಗ��ಾ� ನಮ�ೆ ಇ�� 

ಬ�ೆ��: customercare@sbicard.com 

ಪತ�ದ ಮೂಲಕ

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್, �ೕಸ್� �ಾ�ಗ್ ಸಂ�ೆ� 28, GPO,
 ನವ�ೆಹ� - 110001 ನ�� ನಮ�ೆ ಬ�ೆ��

�ೆಬ್ ಮೂಲಕ
 sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾ�

ನಮ� ಬ�ೆ� �ೆ�ಾ�� ��ದು�ೊ��

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� - ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

1. *�ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�

A. �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ�

 ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�) �ೕ�ೆ �ಾ��ಕ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� �ನೂ�ವಲ್ �ೕಸುಗಳ� 
ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ಶುಲ�ವ� ರೂ.0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ 
ನಡು�ನ �ಾ���ಯ��ರುವ ಒಂದು-�ಾ� ಶುಲ��ಾ��ೆ ಮತು� ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ವಷ� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ.9999 ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ ನಡು�ನ 
�ಾ���ಯ��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕಸುಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಮತು� ��ನ� �ಾಡ್� 
ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಡ್�
 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಈ �ೕಸುಗಳನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, �ೇರ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ���ದ �ಂಗಳ �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಶುಲ�ಗಳ� ಇರಬಹುದು.

B. ನಗದು ಅ�ಾ�ನ್� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎ�ಎಂಗ�ಂದ ತುತು� ಸಮಯದ�� ಹಣವನು� 
ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ �ೕ�ೆ ವ��ಾಟು �ೕಸನು� 
��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಮುಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 
�ೇ�ೕಯ ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ. 500 �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ  
ಎ�ಎಂಗಳ�� 2.5% ಅಥ�ಾ ರೂ.500, �ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ��ಾಟು ಶುಲ�ವನು� 
��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ವ��ಾಟು �ೕಸು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ ���ೆಡ್, ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್   (�ಂ�ೆ ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ 
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ� ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ ನ 
ಶುಲ�ಗ��ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ಸಹ �ೊಂ��ೆ (ದಯ�ಟು� ಶುಲ�ಗಳ ಸೂ�ತ 
ಪ��ಯನು� �ೋ�).

C. ನಗದು �ಾವ� �ೕಸು

 �ಾಡ್� �ಾರರು, �ೇ-ಇನ್ ��ಪ್ ನ�� ತಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� ಮತು� �ತ�ವನು� ನಮೂ�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�� �ೇವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂ��ಾದ (SBI) ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸಬಹುದು. �ಾಡ್�
 �ಾರ��ೆ ತ��ತ �ಾವ� ��ೕಕೃ� ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೌಲಭ�ವ� �250 + 
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ದ�� ಲಭ���ೆ. �ೆ�� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾರರು ತಮ� �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ್� �ಾ�ಯನು� ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ (�ೆ��) ನ ಆಯ� �ಾ�ೆಗಳ�� ಸಹ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
ಕರೂರ್ �ೈಶ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ದ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

D. ಶುಲ�ಗಳ�

i. �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಒದ�ಸುವ ���ಷ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡುವ �ೕ�ಾಲ್� ಗ��ಾ�, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂತಹ �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು

ii �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, �ಾವ��ೇ �ೊಸ �ೕಸುಗಳ� ಅಥ�ಾ ಶುಲ�ಗಳನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾದ 

�ಾ���ಂ��ೆ, ಪ�ಚ�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಉ���ೊಂ��ೆ.

E. ಬ��ರ�ತ �ೆಚು�ವ� ಗಡುವ� ಅವ�

 �ಾ��ಾ� �ೆ�ೖಮುಗಳ ಸ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟ�ಂ�ೆ ಬ��ರ�ತ �ೆ��ಟ್ ಅವ�ಯು 20 �ಂದ 50 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಂ�ನ �ಂಗಳ �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ��ರ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾವ��ೇ ಎ�ಎಂ �ಂದ ಹಣವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ, 

ಇದು ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

F.  ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರಲು �ಧ���ದ 
ಸಂದಭ�ದ�� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಎ�ಾ� ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅವರು 
ಮರು�ಾವ� �ಾಡುವವ�ೆಗೂ, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಸದ ಇಎಂಐ ಕಂತುಗಳ� 
�ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ�ಕ �ೇಕ�ಾ�ಾರು ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುವ�ದು. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ದ ದರವ� �ಂಗ��ೆ 3.50% [ವಷ��ೆ� 42%] �ೆ� 

�ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�� ಮತು� �ೇ�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್) ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� ನ�� �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ತಮ� �ಾ��ೆನ್� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ರಲು 
�ಧ���ದ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಎ�ಾ� ನಗದು 
ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� �ೊರತುಪ��, ತ�ಾ ರೂ.25 ಕ�ಷ� ಹಣ�ಾಸು 
ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

a.  ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ �ೕ�ನ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾವ�ಯನು� 
ಪ�ಣ��ಾ� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 15�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 16, ಜೂನ್ 19 - 15, ಜು�ೈ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:

1.  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 20�ೇ ಜೂನ್ 19 ರಂದು

2.  ರೂ.7000 ನಗದು �ಂಪ�ೆಯು��ೆ - 10, ಜು�ೈ 19 ರಂದು 

 15 ಜೂನ್ 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ತಮ� 15, ಜು�ೈ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 12000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 5 
�ನಗಳ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ಪ�ೆದ 7000 �ಾ�ಶ್ �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� 
ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು�, 5, ಆಗಸ್� 2019 �ೊಳ�ೆ, 
ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ಮ� �ೆ��ಟ್
  �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನು� 
�ದಲು �ಮ� ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಆಕರ�ೆಗಳ� 
+ 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, 
�ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಲು ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� ಗಮ��. 
ನಂತರ �ಾ��ೆನ್� ��ಮಯ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ), �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ 
ಇದ��ೆ) ಮತು� �ಮ� ನಗದು �ಾ��ೆನ್� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ) �ೆ ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಬ��ರ�ತ �ಾ� 

ಉ��ರುವ �ಲ��ೆ �ಾ� �ತ�ವನು� �ೊರತುಪ��, ಇದರ�� ವ��ಾಟು ��ಾಂಕ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
 �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� 
�ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 19 – 2, �ೆಬ�ವ� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ

1.  ರೂ.10000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು 

2.  ರೂ.30000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ�. - 15�ೇ ಜನವ� 19 ರಂದು

  2, ಜನವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.40,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, 22, 

�ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಶ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಇಲ��ೆ �ಾಗೂ �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾ�� �ಾ�ಾ�ಡ್� ಆ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ 

�ಾ��ೆನ್� ಹಣವನು� ಪ����ಾ� �ಾವ���ಾಗ, �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಪ�� �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� �ಾವ�ಯನು� �ಾತ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಮ� �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ 

ತರು�ಾಯದ ಬ�� �ಾವ��ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಯು ವಷ�ಗ��ೆ �ಸ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಉ�ಾ. ಪ�� 

�ಂಗಳ� ರೂ.5,000 ಗಳ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ (ಪ�� 

�ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ರೂ.200 ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ), �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು 

44 �ಂಗಳ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ಾಚ್� 19 - 2, ಏ��ಲ್ 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)   ರೂ.500 �ಾ��ಕ ಶುಲ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(2)   ರೂ.90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ� - 5�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

(3)   ರೂ.6000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ಾಚ್� 19 ರಂದು

 �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನಗದು �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ ಮತು� �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ 

ಮುಂದಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಸ�ದ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕದಂದು �ಾ� ಇರುವ �ಲ��ೆ �ಾ��ೆನ್� 

ಹಣವನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ��ದ�ೆ, ಅಂತಹ �ಾ��ೆನ್� ಗ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� 

�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಏ��ಲ್ 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್

 �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� ರೂ.415, (ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ 5%) + ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳನು� 

22, ಏ��ಲ್ 2019 ರಂದು �ಾವ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದ�ೆ, ಹ��ರದ ದಶ�ಾಂಶ �ಂದು��ೆ �ೌಂಡ್ 

ಆಫ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ಗಳನು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ� 

ಉ��ರುವ ಒಟು� �ತ��ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.27.62

 48 �ನಗ��ೆ (5, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 90 ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ:  
 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ರೂ.4.97

   38 �ನಗ��ೆ (15, �ಾಚ್� �ಂದ 22, ಏ��ಲ್) ರೂ. 6000 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 
(3.50*12)*(38/365)*6000/100= ರೂ.262.36 

   11 �ನಗ��ೆ (22, ಏ��ಲ್ �ಂದ 2, �ೕ) ರೂ. 6,175 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ: 

   (3.50*12)*(11/365)*6175/100= ರೂ.78.16

  ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.373.10

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 3, ಏ��ಲ್ '19 - 2, �ೕ’ 19 ನಡು�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ��ಲ� ಎಂದು 

�ಾ��, ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ ಒಟು� �ಾ� �ತ�, 

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕ 2 ರ ��ಾಂಕದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡು��ಾರಕರು �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು (���) ಒಟು� �ತ�ದ (�ಎ�) 
�ಾಗವನು� �ಾಗಶಃ �ಾವ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸ�ೇ ಇದ��ೆ; ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು �ಂ�ನ 
�ಂಗಳ�ಗ�ಂದ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ �ಂಗಳ��, �ಾವ� �ಾ� 
��ಾಂಕಕೂ� �ದಲು, ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ನಂತರ �ಾವ� 
��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ ಮು�ಾ�ಯದ �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4: �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ��ೆಂಬರ್ 18 �ಂದ 2, ಜನವ� 19 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1)  ರೂ.500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

2)  ರೂ.600 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 20, ��ೆಂಬರ್ 18 ರಂದು

 2, ��ೆಂಬರ್ 2018 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.1100 ವ��ಾಟನು� ಮತು� ರೂ.1100 ಒಟು� �ತ� �ಾ�ಯನು� �ೋ�ಸುವ 2, 
ಜನವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ 
ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ�, �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 22, ಜನವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್
  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.500 ರ �ಾಗಶಃ �ಾವ� �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 22, ಜನವ� ‘2019 

ರಂದು, ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಒಟು� �ಾ� �ತ��ೆ� 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ� 

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ

 38 �ನಗ��ೆ (15, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.500 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.35*12) * (38/365)*500/100 = ರೂ.21.86

 33 �ನಗ��ೆ (20, ��ೆಂಬರ್ �ಂದ 22, ಜನವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (33/365) *600/100 = ರೂ.22.78

 12 �ನಗ��ೆ (22, ಜನವ��ಂದ 2, �ೆಬ�ವ�) ರೂ.600 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12) * (12/365) *600/100 = ರೂ.8.28

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.52.93

 3, �ೆಬ�ವ� 19 - 2, �ಾಚ್� 19 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ�

1)  ರೂ.652.93 ಆರಂಭ �ಾ� - 3, �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

2)  ರೂ.1000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

3)  ರೂ.3000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ �ೆಬ�ವ� 19 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2019 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ ರೂ.652.93 ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2019 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ, 

ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೆಬ�ವ� 15 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ� ��ಾಂಕ�ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��. 3.50% p.m. ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ದರವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಹಣ�ಾಸು 

ಶುಲ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ:

 12 �ನಗ��ೆ (3 �ೆಬ�ವ� - 15 �ೆಬ�ವ�) ರೂ.652.93 �ಾ��ೆನ್� �ೕ�ೆ:

 (3.50*12)*(12/365) * 652.93/100 = ರೂ.9.02

 ��ಸ�ಾದ ಒಟು� ಬ�� = ರೂ.9.02

 �ಾ� ಉ��ರುವ ಖ�ೕ� �ತ�, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, �ೕಸುಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದ��ೆ, ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ�, �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಒಟು� �ತ��ಾ�, �ಾಚ್� 2 �ೇ 

�ಾ�ೕ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಪ��ಫ�ಸುತ��ೆ.

G. �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

• �ಾವ� ��ಾಂಕದಂದು ರೂ. 0 �ಂದ ರೂ. 500 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� �ಾವ��ೇ ಶುಲ� ಇಲ�

    ರೂ. 500 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 1,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 400

• ರೂ. 1,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 10,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 750

• ರೂ. 10,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950

• ರೂ. 25,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 50,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,100

• ರೂ. 50,000 �ಂತ �ೆ��ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 1,300

 ಸತತ�ಾ� ಎರಡು �ಾ�, �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ� (MAD) ವನು� 
�ಾವ�ಸ�ದ���, ರೂ. 100 �ೆಚು�ವ� �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 MAD �ೕ�ಸಲ�ಡುವವ�ೆ�ೆ ಪ�� �ಾವ� ಆವತ��ೆ� ಈ ಶುಲ�ವ� ��ಸಲ�ಡು�ಾ� ಇರುತ��ೆ. MAD ಅನು� 
�ೆರವ��ೊ�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಈ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� �ಾವ� ಚಕ��ೆ� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 1 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, ಜನವ� 16 – 2, �ೆಬ�ವ� 16 ರ ನಡು�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ 

(1)  ರೂ.5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 5�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

(2)  ರೂ.5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 15�ೇ ಜನವ� 16 ರಂದು

 2, ಜನವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.10,000 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ೆಬ�ವ� 2016 �ೊಳ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದ��ಂತ �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ 

�ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ �ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 2 - �ಾಡ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ - ಪ�� �ಂಗಳ 2�ೇ �ಾ�ೕಕು.

 3, �ೆಬ�ವ� 16 �ಂದ 2, �ಾಚ್� 16 ರವ�ೆ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� �ೕ��ೆ

1.  ರೂ.2000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� - 8�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

2.  ರೂ.2500 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� - 19�ೇ �ೆಬ�ವ� 16 ರಂದು

 2, �ೆಬ�ವ� 2016 ರ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ �ಂ�ನ �ಾ��ೆನ್� ಉ��ಲ��ೆಂದು ಊ��ದ�ೆ, 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ರೂ.4500 ವ��ಾಟನು� �ೋ�ಸುವ 2, �ಾಚ್� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ�ದಕೂ� �ಾ� ಇರುವ 

�ತ�ವನು�, 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

�ಾವ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22, �ಾಚ್� 2016 �ೊಳ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಡ�ದ��ೆ, ಅವ��ೆ ರೂ.750 ಗಳ 

�ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ.1000 �ಂತ �ೆಚು� ಮತು� ರೂ.10,000 ವ�ೆ�ನ 

�ತ��ೆ� ರೂ.750).

 ಉ�ಾಹರ�ೆ 3 – �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು

 3 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್  - 2 ಅ�ೊ�ೕಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 9400 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ರಂದು

 2 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗೂ �ದಲು �ಾವ��ೇ �ತ�ವ� �ಾ� ಇಲ� ಎಂದು ಅಂದು�ೊಂಡ��, 2 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� ರೂ. 9400 ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ೋ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ.  �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ� �ತ�ವನು� 22 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗ��ೆಳ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, 22 

ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು ರೂ. 9400 �ಾ� �ತ�ದ ಪ�ಣ� �ಾವ�ಯನು� 

�ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ.  

 3 ಅ�ೊ�ೕಬರ್   – 2 ನ�ೆಂಬರ್  ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1)  ರೂ. 5000 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

(2)  ರೂ. 5000 ಆನ್ �ೈನ್ ಖ�ೕ� – 15 ಅ�ೊ�ೕಬರ್ ರಂದು

 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 ನ�ೆಂಬರ್ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,000 ಗಳ �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� 
�ತ�ವ� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ಆವತ�ದ�� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ 10 
ನ�ೆಂಬರ್ ರಂದು ಮಚ�ಂಟ್  ಕ�ೆ�ಂದ ರೂ. 9,400 ಮರು�ಾವ� ಲ���ೆ. ಮರು�ಾವ�ಯ ಈ 
�ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ  �ಾಡಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 
ನವಂಬರ್ ವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 
�ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� �ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 
�ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. �ಫಂಡ್ �ಂದ �ೊ�ೆಯುವ �ತ�ವ� �ಾವ�ಸತಕ� 
ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ �ೆ���ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ, �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ಗಳನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.   
 ಉ�ಾಹರ�ೆ 4- �ಾಡ್�  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್  ��ಾಂಕ – ಪ�� �ಂಗ�ನ 2 ರಂದು.

 3 ಜನವ� – 2 �ೆಬ�ವ� ನಡು�ೆ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ�

(1) ರೂ. 4500 �ಲ��ೆ ಖ�ೕ� – 5 ಜನವ�ಯಂದು

(2) ರೂ. 6000 ಆನ್ �ೈನ್  ಖ�ೕ� – 15 ಜನವ�ಯಂದು 
 �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ತಮ� 2 �ೆಬ�ವ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ರೂ. 10,500 �ಾವ�ಸತಕ� ಒಟು� �ತ�ವ� 

�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಂ�ನ ಆವತ�ದ�� ���ದ ರೂ. 500  �ಾವ� ಅ�ಾದರ�ೆ ಶುಲ�ದ ಮರು�ಾವ� 10 

�ೆಬ�ವ�ಯಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬರುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 22 �ೆಬ�ವ�ವ�ೆ�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

  ��ಾಂಕ�ಂದ 20 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ, �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸ�ೇಕು, ಈ �ಾವ�ಯು ಸಂಪ�ಣ� 

�ತ� ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� �ತ�ದ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ �ತ��ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್�  ಮೂಲಕ ನ�ೆ�ದ �ವಸ�ಲ್ ನ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್ ನ�� �ೆ��ಟ್  ಆಗುವ �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸತಕ� �ತ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಡ್� �ಾರಕರು, �ಾವ�ಸತಕ� 

ಕ�ಷ� �ತ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ೆ��ನ �ತ�ವನು� 22 �ೆಬ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅದಕೂ� �ದಲು 

�ಾವ�ಸ�ದ���, ಅದರ �ೕ�ೆ ರೂ. 950 �ಳಂಬ �ಾವ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ (ರೂ. 10,000 

�ಂತ �ೆ��ನ �ಾಗೂ ರೂ. 25,000 ವ�ೆ�ನ �ಾ� �ತ��ೆ� ರೂ. 950).    

H. �ೆಚು�ವ� �� ಶುಲ�ಗಳ� 

 �ೇ�ಾ ಸೂಚಕ�ಾ�, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಆಂತ�ಕ �ೕ�, ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಹ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ���ೈಲ್ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಒ���ೆ�ೆ ಒಳಪಟು� ಓವರ್ ��ಟ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� 

ಅನು�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ, �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೕ�ದ �ದಲ ವ��ಾ�ನ �ತ�ದ 2.5% �ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ� ಅಥ�ಾ ರೂ. 600, 

�ಾವ�ದು �ೆ��ರುತ��ೆ�ೕ ಅದನು� ��ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲ�ಗಳ�, ಕರ�ೆಚ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಸಹ ಈ 

ಶುಲ�ವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಓವರ್ ��ಟ್ ಶುಲ�ವನು� ಪ�� ���ಂಗ್ �ೈಕಲ್ �ೆ ಒ�� �ಾತ� 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ�� ಓವರ್ ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೕ�ದ ಸಮ��ಯು ಅ�ೇ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಯ�� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ೊಂ�ರುವ ಎ�ಾ� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಸ��ಯ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ದಯ�ಟು� 

ಗಮ��.

I. �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� �ೕಸು

 �ಾವ� ಅ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ, ಕ�ಷ� ರೂ.500 ರಂ�ೆ, �ಾವ� �ತ�ದ 2% 

�ಾವ� ಅ��ೕಕೃ� ಶುಲ�ವನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ

J. ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�:

• �ಾಡ್� ಬದ� �ೕಸು: Rs 100/- – Rs 250/- (1500/- ಔರಮ್ �ಾ�)  

• �ೆಕ್ �ಾವ� �ೕಸು: ರೂ.100   

• ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�: 3.5% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾ ಡ����ೆ) ಮತು� 

1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

 ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟನು� �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು ಬಳಸುವ ��ಮಯ 

ದರವನು� �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್�, ಸಂದಭ��ದ�ಂ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟು 

ಇತ�ಥ��ಾದ ��ಾಂಕದಂದು, ಇದು ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದ ಅ�ೇ ��ಾಂಕ�ಾಗ�ರಬಹುದು, ಅವ� 

�ಯಂ��ಸುವ ��ಮಯ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಧ��ಸುತ��ೆ. �ೕ�ಾ/�ಾಸ�ರ್ �ಾಡ್� 

ಹಂ��ೊಂಡ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ��ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾದ �ತ�ದ �ೕ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ವನು� ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

  01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು 

ಶುಲ�ಗಳ� ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

• �ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ�ಪ್ ಶುಲ�: 3.50% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ 

�ೊರತುಪ�� ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗ��ೆ) ಮತು� 1.99% (ಎ�ೈಟ್ ಮತು� ಔರಮ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾತ�) 

(ರೂ.1,000 ��ಂತ �ೆ��ನ ಅಥ�ಾ ಸಮ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತ�) ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� 

�ಾರ�ೕಯ ಕ�ೆ��ಯ�� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�� �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಆದ�ೆ 

��ೇಶದ�� �ೋಂ�ಾ�ತ �ಾ��ಾ�ಗಳ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. 01 ಜು�ೈ, 2022 �ಂದ �ಾ��ೆ ಬರುವಂ�ೆ, 

�ೈ�ಾ�ಕ್ ಮತು� �ಾ���ಕ್ ಕ�ೆ�� ಪ�ವತ��ೆ �ಾಕ್�ಅಪ್ ಶುಲ�ಗಳ� ವ��ಾಟು ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಅನ��ಸುವ��ಲ�.

•  ��ಾಡ್�� ��ೆಂಪ�ನ್ ಶುಲ�: ರೂ.99 (ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ�, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ��ಟ್ ಮತು� ���ಷ� �ೕಚರ್

 ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾತ�) 

•  ��� �ವ�ಯ��  ಒಳ�ಂಡ ಎ��  ವ���ಗಳ �� �ಸ� ರ� �ಲ�  : 
�. 199

K.  �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್:

 �ಾ��ೆನ್� �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಆಫರ್ , �ೇ�ೆ �ಾ�ಂಕ್  �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ಾ� �ತ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ೆ��ಟ್

 �ಾಡ್� �ೆ ವ�ಾ��ಸುವ �ಾಗೂ ಅದನು� ಒಂ�ೇ �ತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಇಎಮ್ ಐಗಳ�� ಮರ� 

�ಾವ�ಸುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

2. *��ಗಳ�

 �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಯನು� ಆಂತ�ಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾನದಂಡಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ (ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾ�ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ ��ಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ). �ಾಡ್� �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಈ ��ಗಳನು� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �� ಮತು� ನಗದು ��ಗಳನು� ಪ�� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� �ಾಡ್�

 �ಾರಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ರಚ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

(ಅಂದ�ೆ ಬಳ�ೆ�ೆ ಲಭ��ರುವ �ೆ��ಟ್ ��) �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ಒಂದು �ಾಗ�ಾ� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� 

ಆಂತ�ಕ �ಾನದಂಡಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೆ��ಸುತ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ಕ�� �ಾಡುತ��ೆ. ತಮ� �ಾಲದ ��ಯನು� �ೆ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ತಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ೂೕ�ಸುವ ಹಣ�ಾಸು �ಾಖ�ೆಗಳನು� 

ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್, ಅದರ ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊಸ �ಾಖ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� 

�ೆ��ಸಬಹುದು.

3. *���ಂಗ್ ಮತು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್

a) ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆಯ 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ಂದ, ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಡ್� ಸ��ಯ�ಾ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ��ಟ್ 
�ಾಡ�ಾದ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಎಸ್
 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಅದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೕಲ್ �ಾಡುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವ� ��ಾ��ತ ��ಾಂಕದಂದು �ಾಖ�ೆಯ��ರುವ 
ಇ�ೕಲ್ ಐ��ೆ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಅನು� ಕಳ��ಸುತ��ೆ. 

b) �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಾ��ಂಗ್ �ೆ��ಟ್ �ೌಲಭ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 
�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾದ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾತ� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು ಮತು� 
ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನು� �ಾವ� �ಾ� ��ಾಂಕದ �ದಲು ಕಳ��ಸ�ೇಕು, ಅದನು� ಸ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೕಟ್
 �ಂಟ್ ನ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ 
ಮುಂದ�ೆ� ಮುಂದುವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒಟು� �ತ�ದ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ಷ� �ತ���ಂತ 
�ೆ��ನ �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸಲು ಆ�� �ಾಡಬಹುದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ�ಸದ 
�ಾವ��ೇ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ�ಯನು�, �ಾಡ್� �ಾರಕರ ���ೕ�ದ �ೆ��ಟ್ �ಾ� ���ಂ��ೆ, 
�ಾಡ್� �ಾರಕರ ಪ�ಸು�ತ ಕ�ಷ� �ತ� �ಾ��ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ಾ� ಇರುವ �ತ�ವ� �ಾ� ಇರುವ �ತ�ದ 5% ಅಥ�ಾ ರೂ.200 (�ಾವ�ದು �ೆ���ೆ�ೕ ಅದು) 
�ೊ�ೆ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ೆ��ೆಗಳ� ಮತು� ಇಎಂಐ (ಇಎಂಐ ಆ�ಾ�ತ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸಂದಭ�ದ�� 
�ಾತ�) ಆ�ರ�ೇಕು. ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ ��ಯನು� �ೕ�ದ�ೆ ಓವರ್ ��ಟ್ (ಒ�ಎಲ್) 12 
�ತ�ವನು� ಎಂಎ�ಯ�� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. �ಂ�ನ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಸದ 
ಎಂಎ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ದ��ಯೂ �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

c) �ಾಡ್� �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ದ �ಾವ�ಗಳನು� ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�� 
ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯವನು� ಕು�ತಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
��ಾದವನು� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ 
��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾಡ್� ನ �ಾ� ಆ�ರುವ �ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೕಕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳನು� ಕ�ಷ� 
�ಾ� �ತ� {ಒಟು� GST + EMI �ತ� + 100% ಶುಲ�ಗಳ�/ಆಕರ�ೆಗಳ� + 5% ಆ��ಕ ಶುಲ�ಗಳ� 
(�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���), ��ೇಲ್  ಖಚು�ಗಳ� ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) + 
ಓವರ್ ��ಟ್ �ತ� (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���)}, ಬ�� ಆಕರ�ೆಗಳ�, �ಾ�ಲನ್�  �ಾ�ನ್� ಫರ್  ಔಟ್
 �ಾ��ಂ�ಂಗ್ , ಪ�ೇ�ಸ್  ಔಟ್ �ಾ��ಂ�ಂಗ್ ಮತು� ನಗದು ಮುಂಗಡ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���) ಇವ�ಗಳನು� 

ಆ ಕ�ಮದ�� �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಎಸ್ � ಅನುಸರ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂ�ೆ 

ಸ��ಾದ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� ಇದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ತ�ಾ��ದ ಸರಬ�ಾಜುಗಳ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಅನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಒದ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾವ��ೇ ಕೃತ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� �ೆ��ಟ್ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಇನು�ಟ್ �ಾ�ಕ್� 

�ೆ��ಟ್ ಪ�ೆಯುವ��ನ �ಳಂಬ�ೆ� �ಾಡ್� �ೕಡುಗರು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�.

e) �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�� �ಾಡಬಹುದು:

 www.sbicard.com �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ �ಮ� ಎಸ್

 �ಐ ಎ�ಎಂ ಕಮ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮೂಲಕ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೇ�ೆಟ್ ಆ��ಯನು� ಬಳ�.

 �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಮು�ಖದ�� ಒದ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆ� �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ೕಲ್ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ. 
 �ಮ� ನಗರದ�� ಅಥ�ಾ �ೊತು�ಪ��ದ �ೆ�ೕಟ್ �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ಾ�ೆಗಳ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಾ�ಪ್ �ಾಕ್� ಗ��ೆ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಫ್� ಅನು� �ಾಕುವ ಮೂಲಕ. 

�ೆಕ್/�ಾ�ಫ್� ಅನು� “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ� xxxxxxxxxxxxxx” �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

 ಎನ್ಎ��ೆಚ್: ಆಯ� ನಗರಗಳ�� �ಾ�ಷನಲ್ ಆ�ೋ�ೕ�ೆಡ್ ��ಯ�ಂಗ್ (ಎನ್ ಎ��ೆಚ್) ಮೂಲಕ 

�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.

f) ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ಲ್ �ಾ� �ಾವ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಮತು� �ಾ�ಕ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ಂ�ಾಗದ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. 

 �ಾಡ್� �ಾರಕ�ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಮುಂಗಡವನು� ಭ�ಷ�ದ ಖ��ನ ಮುಂಗಡ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೕಸುಗ��ೆ �ರುದ��ಾ� ಅಲ�.

g) ���ಂಗ್ ��ಾದಗಳ�: ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕದ 25 �ನಗಳ�� �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ಸಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಡ್�
 �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸದ, ಮತು� ಈ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ಂದ 
�ಜ�ೆಂದು ಕಂಡುಬರದ �ೊರತು, �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ಸ��ಾ��ೆ 
ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಅವರು ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ��ಯನು� ಪ�ೆದ 
ನಂತರ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾ�ಾ��ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಶುಲ�ವನು� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು. ಒಂದು 
�ೇ�  ೆ ನಂತರದ ತ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡ�ೆ, ಅಂತಹ ಶುಲ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಾಡ್� �ಾರಕರ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಇದ��ೆ, ನಂತರದ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಶುಲ�ವನು� ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ�ಟ���, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಪ�ಸು�ತ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಮರುಸಂ�ಾಯ �ಾ�ದ/�ಫಲ�ೊಂಡ/�ಮು�ಖ�ೊ��ದ 
ವ��ಾಟುಗಳ �ಾ� ��ಾಂಕವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಇಂಥ ವ��ಾಟುಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ೆ��ಟ್  �ತ�ವನು�, ಆ �ಂ�ನ ���ಂಗ್  �ೈಕಲ್ ನ �ಾವ�ಯ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕಕೂ� �ದ�ೇ ಆ 
�ತ�ವ� ಜ�ಾ �ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಸಹ, ಅದನು� �ಾವ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

k) SMA & NPA

•  ��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA'): 
 �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಉಪ-ಸ�ತು� ವಗ� ಅಂದ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೋಷ�ಕದ�� �ೕಡ�ಾದ 

ಮೂರು ಉಪ-ವಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ '��ೇಷ ಉ�ೆ�ೕಖ �ಾ�ೆಗಳ� ('SMA')" ಅನು� ರ�ಸುವ ಮೂಲಕ 
�ಾ�ೆಯ�� �ಾ�ರಂ�ಕ ಒತ�ಡವನು� SBI �ಾಡ್� ಗುರು�ಸುವ ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� 
"ಆವತ�ನ �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��ದ ಇತರ �ಾಲಗಳ�" ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

   

  SMA ವ�ೕ�ಕರಣದ ಉ�ಾಹರ�ೆ:
   �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� ಈ 

��ಾಂಕದ �ದಲು 'ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ� ('MAD') ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, �ಗ�ತ ��ಾಂಕದ ನಂತರ, 

�ಾ�ೆಯನು� SMA - 0 ಎಂದು ನಮೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

  PDD �ಂದ 30 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ 30�ೇ ಏ��ಲ್ 2021 ರ ನಂತರ �ಾ�ೆಯು ���ೕ�ದ 

�ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA-1 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

  ಅ�ೇ �ೕ�, �ಾ�ೆಯು PDD �ಂದ 60 �ನಗಳ ನಂತರ ಅಂದ�ೆ, 30�ೇ �ೕ 2021 ರ ನಂತರವ� 

���ೕ�ದ �ಾ�ಯನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯನು� SMA – 2 ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

•  ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA'):

  �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ೇ��ೆಯ�� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾದ PDD 

�ಂದ �ೊಂಬತು� (90) �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� 

ಅನು�ಾ�ದಕ ಆ�� ('NPA') ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, ಇತ�ಥ� ಅಥ�ಾ ಪ�ನರ�ಚ�ಾ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�� ಮತು� ಅಸಲು 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಯನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ವ�ಾಹತು 

ಮತು� ಪ�ನರ���ದ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಪ್ �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಅಹ��ೆ �ೊಂ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ�, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು 

NPA ಎಂದು �ಾ�ಗ್ �ಾಡ�ಾದ SBI �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ ಒಂದು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, 

�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ಾಡ್� ಗಳನು� NPA ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 
   NPA ಆ� �ಾ�ೆಯ ವ�ೕ�ಕರಣ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉ�ಾಹರ�ೆ:

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ಾವ�ಯ ಅಂ�ಮ ��ಾಂಕ ('PDD') 31�ೇ �ಾಚ್� 2021 ಆ�ದ��ೆ ಮತು� 

�ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ಷ� �ತ�ವನು� �ಾ�ಹಕರು PDD �ಂದ 90 �ನಗಳ ಅವ�, 

ಅಂದ�ೆ ಜೂನ್ 29 ರವ�ೆ�ೆ 2021 �ೊಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ದ��ೆ, ನಂತರ �ಾಲ�ಾತರು 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� NPA ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು.

l) ಅ�ಕೃತ�ೊ��ದ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಗಳನು� ಬಳ��ೊಂಡು �ಾ�ದ �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಪ���� ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ ಸಮಯ (TAT) ಮತು� �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರದ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಈ �ಷಯದ 

�ೕ�ನ, 20 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2019  ರ ��ಾಂಕದ RBI ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆಯ��, �ಫಲ�ೊಂಡ 

ವ��ಾ�ೊಂದ�ಂ�ಾ� ಋ��ದ ಹಣವನು�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಪ�ಕರಣಗಳ�� ��ಾರಸು� �ಾ�ದ 

�ಾ�ಾನುಕ�ಮದ�� SBI �ಾಡ್�  �ಮು�ಖ�ೊ�ಸ�ದ���,  �ಫಲ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ�� �ಾಡ್�

  �ೆಟ�ಕ್� ಗ�ಂದ ಇಂಥ �ಾವ��ೇ ಧೃ�ೕಕರಣ/�ಾ��ಯನು� ��ೕಕ��ದುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಈ 

�ೕ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಉಪಬಂಧಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಪ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು.

4. * �ೕ�ಾಲ್�

 �ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಇರುವ ಹಣವನು� 

ಇತ�ಥ��ೊ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಾಪ�ೆಗಳನು�, �ೕಸ್�, �ಾ�ಕ್�, ದೂರ�ಾ�, 

ಇ-�ೕಲ್, ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗಳನು� 

�ೆನ�ಸಲು, ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� �ಾ� ಸಂಗ��ಸಲು �ೊಡ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯು �ಾಲ ವಸೂ�ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾ�ಸ�ೇಕು.

 ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗೂ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್  ಅದರ 

ಒಂದು ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್ ಕಂಪ��ಂದ�ೆ� �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾಲ್�

 �ೆ�ೕಟಸ್ ಅನು� ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಆ ಬ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸಂವಹನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ 

�ಾವ� ಒದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ಸುವ �ೊ�ೆಯ ��ಾಂಕ�ೊಳ�ಾ� �ಾವ�ಸತಕ� ಕ�ಷ� 

�ತ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾವ�ಸ�ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, �ೆ��ಟ್  ಇ�ಾ��ೕ�ಶನ್  ಬೂ��ೊಗಳ�/ಏಜ��ಗ��ೆ 

ಆ �ಾಡ್�  ಅ�ೌಂಟ್  ಅನು� ʼ��ಾಲ್� ̓ ಎಂದು ವರ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

 ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�  �ಾರಕರು, �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

�ಾ�ಗಳನು� �ಾವ��ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ಂದ �ೕ�ಾಲ�ರ್ 

���ಯನು� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಗಮ�ಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ಾ�ಹಕರ 

�ೆ��ಟ್ ವರ�ಯ�� ಪ��ಫ�ಸಲು 45-60 �ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

 �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಪ�ರಕ/ಆನ್ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ೇ�ಾವನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ��ೆ ಪ�� �ಂಗಳ� �ಗ�ತ 

ಸ�ರೂಪದ�� ಸ��ಸುತ��ೆ. �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ಾವನು� 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� 

ತಮ� ಸವ�ರ್ �ೆ ಅಪ್ �ೋಡ್ �ಾಡುತ��ೆ. 

 �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಉಂ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ 

�ೕ�ನ ಒಟು� �ಾ� �ತ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾದ, ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾ��ಾಗದ 

�ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳ �ತ�ವ�, ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯು ತಕ್ಷಣ�ೇ ರದು��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾ�ಥ�ಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರ 

ಎ�ೆ�ೕಟ್ ನ�ಾ��ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ �ತ�ವನು� 

ಮರುಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ �ೆಚ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಎ�ಾ� �ೆಚ�ಗಳ �ರುದ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ 

ನಷ�ಭ�� �ಾಡ�ೇ�ರುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾ� ಉ��ರುವ ಮರು�ಾವ�ಗ��ೆ, ತನ� �ಾ��ಯ��ರುವ 

ದರದ�� ಹಣ�ಾಸು ಶುಲ�ವನು� ��ಸುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ಸಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್

  ಅಹ��ಾ�ರುತ��ೆ.

5. �ಾಡ್� �ಾರಕತ�ವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆ/�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆ

a) �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಬ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ 

�ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತು� �ಾಡ್� ಅನು� (ಗಳನು�) ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� 

ಕತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಒಪ�ಂದವನು� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ �ಾಡ್� ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಾಡ್� ಗಳನು� ��ತ �ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾಡ್�

 �ೋಲ�ರ್ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್�� �ಾ�ಂಟ್ 

�ಾ��ೆನ್� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಸ�ಾನ �ೌಲ�ವನು� 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪ�ವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� 

ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� 

�ತ�ವನು� �ಾವ��ದ ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸು��ೆಯು ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುತ��ೆ. ��-�ಾ�ಾ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಪ��ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕರಣ ಶುಲ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

 ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ - ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಸಮಯದ�� �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� 

�ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್�: -1000

 ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� ಅನು� ಮು��ದ ನಂತರ, - 1000 �ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ರೂ.250 ಗಳ �ೆ�ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೆ�ಟ್ �ೆ ಪವ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಂದ�ೆ 1000 

�ೆ�ೆ�ವ್ ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� X ರೂ.0.25 ಪ�� ��ಾಡ್� �ಾ�ಂಟ್ �ೆ (ಈ ಪ�ವತ��ೆ 

�ೌಲ�ವ� ��ನ� �ಾಡ್� ರೂ�ಾಂತರಗ��ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು). ಈ �ತ�ವನು� �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ ಇದನು� ಇತರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

 ತಮ� ಅ�ೌಂಟ್  ಮುಚ�ಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಈ ಇ�ೕಲ್  ��ಾಸ�ೆ� ಬ�ೆಯಬಹುದು - 

closurerequest@sbicard.com.

b)  ಒಂದು �ೇ�  ೆವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಭದ��ಾ �ಾರಣಗ��ಾ� ಅದು ಅಗತ��ೆಂದು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 

ನಂ�ದ�� ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಮತು�/ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾ��ೕ 

�ಾ���ಾರದ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಮತು� ಅದರ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� 

ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೆ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು, 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾರಕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೕ�ಾಲ್� �ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಸ���ದ �ೆ�� ���ಯನು� 

�ೕ�ದ�ೆ, ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ನ��ನ �ೌಲಭ�ವನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಒಪ�ಂದ 

ಮು�ದ ನಂತರ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯನು� ಸ��ತ�ೊ���ಾಗ �ಾಡ್� ಅನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು.

c) ಅಂತಹ ಪ����ಯ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರು (�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅಗತ��ರುವ ಇತರ 

ಸೂಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ) ತಕ್ಷಣ�ೇ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಾ� �ತ�ವನು� 

�ಾವ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತು� �ಾ�ೆ�ೆ ಇನೂ� ��ಸ�ಾಗದ ಇತರ �ತ�ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ, ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾ� �ತ�ಗಳ� �ೇ�ರುತ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಂತಹ ಎ�ಾ� �ಾ� �ತ�ವನು� �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್� �ೋಲ�ರ್ �ಾ�ೆಯನು� 

ಮುಚ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

d)  �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಒಂದು ವಷ���ಂತ �ೆಚು� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಬಳಸ�ೇ ಇದ���, �ಾಡ್� �ಾರ��ೆ 

���ದ ನಂತರ �ಾಡ್� ಅನು� ಮುಚು�ವ ಪ����ಯನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 30 �ನಗಳ�� �ಾಡ್�

 �ಾರ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಪ����� ಬರ�ದ��ೆ, �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಪ����ಯು 

�ಾಡ್� �ಾರ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ �ಾವ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

6.  �ಾಡ್� ನ ನಷ�/ಕಳ�ತನ/ದುರುಪ�ೕಗ

a) ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಾ�ಥ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ತ�ಾ�� ಎ���ೕ 

ಇ��ದ��ೆ, ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ಕ��ದ��ೆ, �ರೂಪ�ೊಂ�ದ��ೆ, ��ಾ��ತ ಗಡು��ೊಳ�ೆ ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಅನುಮ��ಲ��ೆ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಅನು� ಬಳಸ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು 

ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ��ದ��, �ಾಧ��ಾದಷು� �ೇಗ �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ 

ಮೂಲಕ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ಾಡ್� ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ ಎಂದು ವರ� 

�ಾ�ದ ನಂತರ, ಅದನು� �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� 

ಬಳಸ�ಾರದು ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಕ�ೕ�ಯ�ಾ� ಅಧ�ದಷು� ಕತ��ಸ�ೇಕು.

· �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಾಡ್� ಅನು� ಐ�ಆರ್ ಅಥ�ಾ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ www.sbicard.com ಅಥ�ಾ SMS 

ಆ�ಾ�ತ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಬಹುದು

· �ಮ� ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ಅನು� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಮೂಲಕ �ಬ�ಂ�ಸಲು, �ಮ� 

�ೋಂ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಕ್ XXXX ಎಂದು 5676791 �ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ �ಾ�. (XXXX 

= �ಮ� �ಾಡ್� ಸಂ�ೆ�ಯ �ೊ�ೆಯ 4 ಅಂ�ೆಗಳ�). �ಮ� �ನಂ�ಯ 5 ��ಷಗಳ�� �ೕವ� ದೃ�ೕಕರಣ 

ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ, ದಯ�ಟು� �ಾಡ್� ಅನು� �ಬ�ಂ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�. �ಮ� �ಾಡ್� ಅನು� ತಕ್ಷಣ�ೇ �ಬ�ಂ�ಸಲು ಮತು� �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗವನು� 

ತ��ಸಲು ದಯ�ಟು� ಸ�ಾಯ �ಾ��ೆ ಕ�ೆ �ಾ�.

 ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್�/ಅನ�ಕೃತ ವ��ಾಟುಗಳ ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಸ�ಾಯ�ಾ� 

ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – 18605003000

 ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್� ಬ�ೆ� ವರ� �ಾಡಲು ಈ ಇ-�ೕಲ್  ��ಾಸದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್� �ಾರಕರು 

ಸಂಪ��ಸಬಹುದು – lostcard@sbicard.com.

b) �ಾಡ್� ನ ನಷ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಡ್� 

�ಾ�ೆಯ�� ನ�ೆದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ� 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ ಅದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� ನ ನಷ� ಅಥ�ಾ ಕಳ�ತನದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ��ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� 

(ಗಳ) �ಾವ��ೇ ಕಳ�ತನವನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರು ��ೕಸ��ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಎಫ್ ಐಆರ್ 

�ಾಖ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ಾ�ಾದರೂ �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅನು� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಒ���ೆ�ಂ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ಾಗ 

ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

c) 06 ಜು�ೈ 17 ರ, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) ಆ�ೇಶದಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕ ಸಂರಕ್ಷ�ೆ - 
ಅನ�ಕೃತ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾ�ನ�� �ಾ�ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, 
ಅನ�ಕೃತ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ರಕ್ಷ�ೆಯನು� 
ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೕ�. ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� “�ಾ�ಹಕ 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�” ಅ�ಯ�� ಇದನು� ನ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು� 
ಉಪಚ�ಸು��ೆಯ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆಯ ತತ�ಗಳನು� ಆಧ���ೆ

d) �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾಡ್� �ಾರಕ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ �ಾಯ��ವ���ದ�ೆ, ಆಗುವ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ �ಾಡ್�

 �ಾರಕ�ೇ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ���ಷ�ಪ��ದಂ�ೆ ಸುರಕ್ಷ�ೆಗಳನು� 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಡ್� �ಾರಕರು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಇದು ಅನ��ಸಬಹುದು. 
e) �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ೆ, �ಾಡ್� ಅಥ�ಾ �ನ್

 ನ ನಷ�, ಕಳ�ತನ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗದ ಬ�ೆ� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ಪ�ಗ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 
�ಾ��ಯನು� ��ೕಸ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ 
�ೕಡಬಹುದು. 

f) �ಮ� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ��ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಮ� �ೊಸ ಮತು� �ಂ�ನ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೈಲ್ 

�ಾಖ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಮ� ಪ�ಸು�ತ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ನಮ� �ಾಖ�ೆಗಳ�� ನ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

g) “ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೆಲವ� �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ�ರಕ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ�ತನ�ಾದ �ಾಡ್� ��ಾ 

ರಕ್ಷ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.  ಈ ��ಯನು� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುತ��ೆ, ಇದನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ��ಧ��ಸಬಹುದು. ಈ ���ನ�� ಐ�ಐ�ಐ �ೊಂ�ಾಡ್� ಜನರಲ್ ಇನೂ��ೆನ್� ಕಂಪ� 

���ೆಡ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ��ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆ�ೖಮ್ ಇತ�ಥ�ದ �ಾರಣ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ�, �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ �ಾ�ಗತ �ಟ್ ನ��ರುವ 

ಕರಪತ�ವನು� ಓದುವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ www.sbicard.com ಅನು� �ೋಡುವಂ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.”

(h) �ೆಲವ� ��ೇಷ �ೆ��ಟ್  �ಾಡ್� ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಂ���ಂಟ� ��ಾನ ಅಪ�ತ/�ೈಯ��ಕ ಅಪ�ತ 

��ಯ �ೌಕಯ�ವನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ಒದ�ಸುತ��ೆ. ಸದ� ��ಯು ತೃ�ೕಯ-ಪಕ್ಷದ ��ಾ 

ಸಂ�ೆ��ಂದ�ಂದ ಒದ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ �ಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು ಆ ಸಂ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

ಇತ�ಥ�ಪ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ��ೆ ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�

  ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗುವ��ಲ�. ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾವ��ೇ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ ಇಲ��ೇ 

ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್�  ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.   
 ಪ�ಸು�ತ ��ಾ ಸಂ�ೆ�: � ಓ��ಂಟಲ್  ಇನೂ��ರನ್�  ಕಂಪ� ���ೆಡ್

7. ಪ�ಕಟ�ೆ

 �ೆ��ಟ್ ಇನ��ೕ�ಷನ್ ಕಂಪ� ಎನು�ವ�ದು, �ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಾಯ�ಕ್ಷಮ�ೆ ಮತು� 

��ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಮತು� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ �ಐ) ನ ಒಂದು 

ಉಪಕ�ಮ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕುಗಳ� ಮತು� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�� ��ಮಯ�ಾ�� 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುವ ಆರ್ �ಐನ ಪ�ಯತ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ, 

ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್� �ಾರಕ��ೆ ��ಧ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಉತ�ಮ �ಾಲ �ಯಮಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

  �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ� (ಅದು ಆರ್ �ಐ�ಂದ �ೋಂದ� 

ಪ��ಾಣಪತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ) �ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ 

ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಂ��ಾ��ೆ.

 �ಾಡ್� �ಾರಕರ ಮರು�ಾವ� �ಾಖ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೆ��ಟ್ 

�ಾ�� ಕಂಪ��ೆ 45 - 60 �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

 ��ಾದದ ಸಂದಭ�ದ��, �ಾಡ್� �ಾರಕರನು� �ೕ�ಾಲ�ರ್ ಎಂದು ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಎಸ್

 �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ ವರ� �ಾಡುವ ��ಾನ�ೆ� ಸೂಕ��ಾದ �ದು�ಪ� �ಾಡುತ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, ಅಂತಹ 

��ಾದಗಳನು� ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಇತ�ಥ��ೊ�ಸಲು ಲಭ��ರುವ ಸಮಯ�ೆ� ಅಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ/�ಾ��ಯ �ಡುಗ�ೆ ಅ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದು ಸಹ ಗಮ�ಸಬಹುದು.

 �ಾಡ್� �ಾ�ೆಗಳ�, ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೇ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆ�ಾ� 

ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�, ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾತರು ಮತು� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ಇತರ 

ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ�ಗಳ�� �ೕ�ಾಲ್� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಲು ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ ಎಂದು �ಾಡ್� �ಾರಕರು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

 ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗುಂಪ� ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸಹವ��ಗಳ ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಮತು� 

�ೕಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ಎಲ್ �ಾವ��ೇ �ೕಷಕ, ಸ�ಾಯಕ ಸಂ�ೆ�, ಅಂಗಸಂ�ೆ� 

ಅಥ�ಾ ಎಸ್ �ಐ��ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವ��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್� �ಾರಕರ �ಾ��ಯನು� 

ಹಂ��ೊಳ�ಬಹುದು.

 ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� ನ ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� www.sbicard.com ನ�� ಸಹ 

ಲಭ���ೆ 
ಪ�ಮುಖ �ಯಂತ�ಕ �ಾ��

- �ಾರತದ�� ಮತು� ��ೇಶದ�� ಬಳಸಲು �ಾಡ್� �ಾನ��ಾ��ೆ. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಾಳ ಮತು� ಭೂ�ಾನ್

 ನ�� ��ೇ� ಕ�ೆ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಇದು �ಾನ��ಾ�ಲ�.

- �ಾರತದ �ೊರ�ೆ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್� ನ ಬಳ�ೆಯನು� ಆರ್ �ಐನ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ 

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ಾ �ಾ�� 1999 �ೇ�ದಂ�ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ನ�ೆಸ�ೇಕು. ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ �ೕಟ�ಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾ��ಾರವನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, 

ದಂಡದ ಕ�ಮ�ೆ� �ೕವ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು. �ಮ� ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಮ� ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾಟ�ಾರರನು� (ಎ�) �ೕವ� ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

- �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ಾ�ೆಯ�� �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� ಅನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಈ �ೆ��ಟ್ �ಾ��ೆನ್� 

ಅನು� �ಮ�ೆ �ಂ�ರು�ಸುವ ಹಕ�ನು� ಎಸ್ �ಐ �ಾಡ್� �ೊಂ��ೆ.

- ಆರ್ �ಐನ �ಾಸ�ರ್ ��ೇ�ಶನದ�ಯ�� - ಜಂ� ಉದ�ಮ/��ೇಶದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ�ಮ�ದ 

ಅಂಗಸಂ�ೆ�ಯ�� ��ಾ�ಗಳ �ೇರ ಹೂ��ೆಯು ಧನಸ�ಾಯವನು� ಅನುಮ�ಸುವ 

��ಾನವಲ��ಾದ��ಂದ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳ��ನ ಹೂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತ�ರ ಘಟಕಗಳನು� 

�ಾ��ಸುವಂತಹ ಬಂಡ�ಾಳ �ಾ�ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ ರ�ಾ�ೆ/�ಾವ�ಗಳನು� �ಾಡಲು ದಯ�ಟು� 

�ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳನು� ಬಳಸ�ೇ�.

- ಆರ್ �ಐ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಪ��ಾರ- ��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ 

ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ ಪ��ಾರ, �ಾಟ� ��ೆಟ್ ಗಳ�, ��ೇ�ತ ಅಥ�ಾ ಬ�ಷ�ತ 

�ಯತ�ಾ��ೆಗಳ� ಮುಂ�ಾದ ��ೇ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು, ��ೕಪ್ �ೆ�ೕಕ್ ಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದು, �ಾಲ್-�ಾ�ಕ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾವ� �ಾಡಲು �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� ಬಳಸುವ�ದನು� 

��ೇ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವಸು�ಗಳ�/ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ��ೇ� ��ಮಯದ �ಾವ��ೇ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯನು� ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆ��ನ �ವರಗ��ಾ� ದಯ�ಟು� 

��ಾ�ಗ��ಾ� �ಾರತ �ೌಲಭ�ಗ�ಂದ ��ಧ ಹಣ ರ�ಾ�ೆಯ ಕು�ತ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯನು� 

�ೋ�.


