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ఎళఫఐ కయడు  అతి భుకమబ ైన తుఫింధనలు భమిము షయతులు 
 
1. ఫజు మరియు ఛారజీలు 
A. రమిిఔ పజు & ునయడదధయణ పజు 
ఎళఫఐ కరెడుట్ కర్డు (ఎళఫఐ కర్డు) ్ర వమితించే రమిిఔ పజు భమిము ునయడదధయణ పజు ఉనననభ. రమిిఔ 
యడసఽభు కై-శూమి ఛనర్్డ చేమఫడేది భమిము ునయడదధయణ యడసఽభు రతి సింవతసయిం ఛనమజ్ 
చేమఫడుతుింది. ఈ పజు కయడు దనయడతు నఽించి కయడు దనయడతుకూ భమిము వివిధ కర్డు యూతృింతమలఔు 
భాయవచ్ఽు. కరెడుట్ కయడు  కోసిం దయకాసఽత  చేసఽఔునే సభమింలో కయడు దనయడతుకూ ఇవి 
ణెయౌమజైమఫడణనభ. వమితించే విధింగ, ఈ పజులు, నేయడగ కయడు దనయడతు కాణనఔు ఛనమి్ చేమఫడణనభ 
భమిము అదేదనతుతు అది ఛనర్్డ చేమఫడున నెల కోసిం కయడు  ళటేట్భింట్ లో తల్ చేమఫడుతుింది. తృర థమిఔ 
కయడు దనయడతు జామజ చేమఫడున అదను కయడు ల కోసిం రణేమఔ పజు ఉిండవచ్ఽు. 

A.  నగదఽ అడ్ాాన్స్ ఫజు 
 అతమవసయ సిందయబింలో కయడు దనయడ కయడు తు అింతమ్ తీమ/జాతీమ ఎటిఎింల  నఽిండు నఖదఽ తృర మత 
కోసిం కయడు తు ఉయోగిించ్వచ్ఽు. అటువింటి అతున వియభణల్ర ఔ లారదేవీ పజు విధిించ్ఫడుతుింది 
భమిము తదఽమి ళటేట్భింట్ లో కయడు దనయడతుకూ తల్ చేమఫడుతుింది. జాతీమిం వదద  2.5% లేదన 
యూ.300 ఏది ఎఔుురెరణే అది భమిము అింతమ్ తీమ ఎటిఎింల వదద  3% లేదన యూ. 300లలో  ఏది 
ఎఔుురెరణే అది ఔ లారదేవీ పజుగ విధిించ్ఫడుతుింది.  ఏది ఎఔుువగ ఉింది విధిించిన ఉింటుింది. 
లారదేవీ పజు ఎళఫఐ కర్డు్ & టబ ింట్ సమజఴళ్స్ ్రరైేట్ యౌమిట్డ్ (ఎళఫఐళఎస్ఎల్ ) యొఔు 
అభీశుే నఽశూయిం భాయుఫడవచ్ఽు. నఖదఽ అడనఴనఽసలు అతూన ఉసింహయణ ణేదీ నఽిండు ూమిత చెయౌలింు 
ణేదీ వయఔు మిరయౌఴింగ్ కరెడుట్ ్ర ఛనమజ్లఔు సభానబ ైన ఔ ప్రననన్సస ఛనమి్ (దమచేళ ఛనమజ్ల ల్డామల్ 
చ్ాడిండు) ఔూడన ఔయౌగి ఉింటాభ. 

B.  నగదఽ చెల్లింపు ఫజు 
కయడు దనయడడు ఎింఔ చేసఽకోఫడున ఎళఫఐ ఫామింక్ ఱకలు లేదన ఎళఫఐ అశూో ళభేట్స ఫామింక్ ఱకలలోకూ 
రెయలల  ట-ఇన్స ళల ప్ లో కరెడుట్ కర్డు సింకమ & శూొ భుభ టమకుతు అదే ముణనత తున ఱక క ింటర్డ వదద  జభ 
చేమడిం దనఴమ ఎళఫఐ కర్డు ఫకభలు చెయౌలించ్వచ్ఽు. మీ తలుల  చెయౌలించిన తమఴత ఔ తక్షణ చెయౌలింు 
ఖుమితింు (ఎకనలెడె్ మింట్) యళదఽ అిందజైమఫడుతుింది. ఈ ళటవ యూ. 100 + వమితించే అతున నఽనలణో 
అిందఽఫాటులో ఉింది.  

C. ఛనమజ్లు 
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i. ఛనమజ్లు భమిము పజులు అనేవి, ఎటిఔుడు వమితించ్ఫడఖయౌగై విధింగ, కయడు దనయడతుకూ  
ఎళఫఐళఎస్ఎల్ దనఴమ అిందజైమఫడే తుమిదషే ళటవల కోసిం కయడు దనయడ చెయౌలించ్వలళనవి లేదన తన 
కర్డు కాణనఔు సింఫింధిించి కయడు దనయడడు చేళన ఎఖరేతలఔు కయడు దనయడ చెయౌలించ్వలళనవి. 

ii   కయడు దనయడలఔు తఖువిధింగ ణెయౌమమిచిన తమఴత, ణనభు సమరైనవి అతు ఫావిించే ఏరెరనన ఛనమజ్లు 
లేదన పజు ఎటిఔుడు భాయడచేళటిందఽఔు లేదన ఏరెరనన కొతత  ఛనమజ్లు లేదన పజు రరేశ ్ట్ేిందఽఔు 
ఎళఫఐళఎస్ఎల్ హఔుునఽ ఔయౌగి ఉింటుింది. 

D. వడ్డీ  రహిత గ్రేస్ పరియడ్ 
 రమతృమి దనఴమ కరలభభుల సభయణఔు లోఫడు వడడు  యఴిత యడణ అవధి 20 నఽిండు ముదలుఔుతు 
50 మోజుల మిధిలో ఉిండవచ్ఽు. అభణే, భునఽటి ముతతింనఽ ూమితగ చెయౌలింు చేమఔతృో భనన లేదన 
ఏదెరనన ఎటిఎిం నఽించి కయడు దనయడ నఖదఽ రడుఔుతు ఉింట్ ఇది వమితించ్దఽ 

E. ఫ ైనాన్స్ ఛారజీలు (సమజఴస్ ఛనమజ్లు) 
ప్రననన్సస ఛనమజ్లు ూమితగ తన చెయౌలించ్వలళన ఎించ్ఽకోవడింలో కయడు దనయడ తన ఫామలెన్సస తు ూమితగ 
చెయౌలించ్ఔుిండన ఉిండేిందఽఔు కయడు దనయడ ఎించ్ఽఔునన సిందయబింలో లారదేవీ జమిగిన ణేది నఽిండు చెయౌలించ్తు 
ఇఎింఐ రభదనలణో సశృ, భమిము అవి తిమిగి చెయౌలించ్ఫడేటింతవయఔు కయడు  దనయడ దనఴమ తీసఽకోఫడున  
అతున నఖదఽ అడనఴనఽసల్ర, అతున లారదేవీల ్ర నెలసమి వడడు  మైటు వదద  ప్రననన్సస ఛనమజ్లు చెయౌలించ్వలళ 
ఉింటుింది. కర్డు వడడు  మైటు డెరనమిక్ గ ఉింటుింది భమిము కయడు దనయడతు వితుయోఖిం భమిము చెయౌలింు 
నభూననల ్ర ఆధనయడు ఉింటుింది భమిము ఎటిఔుడు సమీక్షఔు లోఫడు ఉింటుింది.చెయౌలింు  

ఖడువు ణేదీ  (PDD) భుిందే  కయడు దనయడడు  ముతతిం  చెయౌలించ్వలళన  శూొ భుభఔు  

(TAD) అసలు శూొ భుభ  చెయౌలింు  చేమఔతృో భనన  లేదన  తృక్షుఔ  చెయౌలింు  

చేళనన : అింట్  కాణనదనయడ  భునఽటి  నెలల   ఫాకీ  భమిము  రసఽత త  నెల  ఫాకీ  

చెయౌలించ్వలళ  ఉింది , ముతతిం  ఫాకీ  ఖడువు ణేదీ  లోు  చెయౌలళటత , చెయౌలింు  

ఖడువు ణేదీ  వయఔూ భుగిింు  ఫామలెన్సస  ్ర  ప్రననన్సస  చనమజ్  

విధిించ్ఫడుతుింది .  ప్రననన్సస ఛనమజ్ల రసఽత త మైటు లారదేవీ ణేదీ నఽిండు నెలఔు 3.35% [ఏడనదికూ 
40.2%] చకున వయఔు ఉింది , భమిము ఎళఫఐ కర్డు్ & చెయౌలింు ళటవలు ్రరైేట్ యౌమిట్డ్ 
(ఎళఫఐళఎస్ఎల్) యొఔు అభీశుే నఽశూయిం భాయుఫడవచ్ఽు. ప్రననన్సస ఛనమజ్లు , చెయౌలించ్వలళ ఉింట్ , 
వమితించే నఽనల విధిింుఔు లోఫడు ఉింటాభ భమిము కయడు ్ర ఉనన ఫాకీలు ూమితగ 
చెయౌలించ్ఫడేటింతవయఔు కయడు దనయడతు కాణన నఽిండు వసాలు చేమఫడణనభ. 
a. నఖదఽ అడనఴనఽసల్ర  ప్రననన్సస ఛనమజ్లు అనేవి లారదేవీ ణేదీ నఽిండు చెయౌలింు ూమితగ 
చేళటటింతవయఔు వమితశూత భ. 
ఉదనహయణ 1 - కర్డు ళటేట్భింట్ ణేది - రతి నెల 15 వ ణేది. 
16 జూన్స'15 - 15 జులరె '15 భధమ జమిగిన లారదేవీ 
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1.  యూ.5000 మిట్రల్ కొనఽగోలు - 20 జూన్స '15 న 
2. యూ 7000 నఖదఽ  ఉసింహయణ - 10 జులరె '15 న 
 15 జూన్స 2015 ళటేట్భింట్ నఽించి భుిందఽఔు తీసఽఔుమఫడున ఏ భునఽటి ఫామలెన్సస లేదఽ అతు ఊఴిళటత , 
కయడు దనయడ తన 15 జూలరె ళటేట్భింట్ యూ .7, 000 నఖదఽ ఉసింహయణ ్ర వమితించే మైటు వదద  5 మోజుల 
ప్రననన్సస ఛనమజ్లణో తృటు యూ. 12,000 లారదేవీలనఽ చ్ాుతూ తృొ ిందఽణనడు. ఫాకీ ఉనన ముణనత తుకూ 
రతిగ ఫాకీ ఉనన ూమిత ముణనత తుకూ లేదన ఔతూస ఫాకీ ముణనత తుకూ భధమ ఏదెరనన కోసిం కయడు దనయడ ఆఖసఽే  5, 
2015, అనగ  ళటేట్భింట్ ణేది నఽిండు 20 మోజులఔలాల  చెయౌలించ్వలళ ఉింటుింది. మీ కరెడుట్ కయడు  
చెయౌలించ్వలళన ఫాకీకూ రతిగ చేళన ఏ చెయౌలింు అభనన, ముదట మీ చెయౌలించ్వలళన ఔతూస ఫాకీ ముతతిం 
(అతున వమితించే నఽనలణో ఔలుుకొతు ఇఎింఐ  ఆధనమిత ఉణనదనల ్ర ఇఎింఐ +5% ముతతిం 
చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ), పజు భమిము ఇతయ కయడులు (ఏరెరనన ఉింట్)కూ రతిగ ,  ఆ తమఴత ఫామలెన్సస 
ఫదియ్ ఫామలెన్సస (ఏదెరనన ఉింట్) , మిట్రల్ ఫామలెన్సస (ఏదెరనన ఉింట్) ఔు చేమఫడుతుింది భమిము చివమికూ 
మీ నఖదఽ ఫామలెన్సస (ఏదెరనన ఉింట్)ఔు రతిగ సయడద ఫాటు చేమఫడుతుింది అతు దమచేళ ఖభతుించ్ిండు. 
లారదేవీ ణేదీ నఽిండు ప్రననన్సస ఛనమి్ విధిించ్ఫడే వడడు -భేతయ విధిించ్ఫడున చెయౌలించ్వలళన మిట్భల్ 
ఫామలెన్సస విషమింలో త ప్రననన్సస ఛనమజ్లు భునఽటి ళటేట్భింట్  ణేదీ నఽిండు విధిించ్ఫడణనభ. 

ళటేట్భింట్ ఓటా్టిండుింగ్ లో  ఎలాింటి నఖదఽ ఫామలెన్సస లేతు సిందయబింలో భమిము ఔ భునఽటి ళటేట్భింట్ 
నఽించి భుిందఽఔు తీసఽఔుతు మఫడఔుిండన ఉిండు భమిము ఖడువు ణేదీననటిఔలాల  ూమితగ ళటేట్భింట్ ణేదీ ్ర 
ఉనన మిట్రల్ ఫామలెన్సస ఓటా్టిండుింగ్ చెయౌలించ్ఫడు ఉననుడు , అటువింటి ఫామలెనఽసల్ర ఎటిే  ప్రననన్సస 
ఛనమజ్లు విధిించ్ఫడవు. 

ఉదనహయణ 2 - కర్డు ళటేట్భింట్ ణేది - రతి నెల 2 వ ణేది. 
3 జనవమ'ి15– 2 పఫరవమ'ి15 భధమ జమిగిన లారదేవీ 
1. యూ.10000 మిట్రల్ కొనఽగోలు - 5 జనవమి '15 న 
2. యూ.30000 ఆనెలల న్స కొనఽగోలు - 15 జనవమ'ి15 న 

2 జనవమి  2015 ళటేట్భింట్ నఽించి భుిందఽఔు తీసఽఔుమఫడున ఏ భునఽటి ఫామలెన్సస లేదఽ అతు 
ఊఴిళటత , కయడు దనయడ తన 2 పఫరవమి ళటేట్భింట్ యూ. 40,000 లారదేవీలనఽ చ్ాుతూ తృొ ిందఽణనడు.  
ఫాకీ ఉనన ముణనత తుకూ రతిగ ఫాకీ ఉనన ూమిత ముణనత తుకూ లేదన ఔతూస ఫాకీ ముణనత తుకూ భధమ ఏదెరనన 
కోసిం కయడు దనయడ 22 పఫరవమి, 2015, అనగ  ళటేట్భింట్ ణేది నఽిండు 20 మోజులఔలాల  చెయౌలించ్వలళ 
ఉింటుింది. 

ళటేట్భింట్ ఓటా్టిండుింగ్ లో  ఎలాింటి నఖదఽ ఫామలెన్సస లేతు సిందయబింలో భమిము ఔ భునఽటి ళటేట్భింట్ 
నఽించి భుిందఽఔు తీసఽఔుతు మఫడఔుిండన ఉిండు భమిము ఖడువు ణేదీననటిఔలాల  ూమితగ ళటేట్భింట్ ణేదీ ్ర 
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ఉనన మిట్రల్ ఫామలెన్సస ఓటా్టిండుింగ్ చెయౌలించ్ఫడు ఉననుడు , అటువింటి ఫామలెనఽసల్ర ఎటిే  ప్రననన్సస 
ఛనమజ్లు విధిించ్ఫడవు. 

రతి నెల ఔతూస చెయౌలింు భాతరబే చేమడిం మీయడ చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ ్ర  యమవశూనింగ వడడు  చెయౌలింుణో 
తిమిగి చెయౌలింుతు సింవతసమలు తయఫడు శూఖదీమడింగ రతిపయౌసఽత ింది. ఉదన – ఔ యూ. 5000 లారదేవీ 
్ర రతినెలా ఔతూసు ఫాకీ ముతతిం (రతినెలా  ఐఎన్సఆర్డ  200 ఔతూసిం ముణనత తుకూ లోఫడు) ఖనఔ 
చెయౌలించ్ఫడుతూ ఉింట్ , ూమిత ఫాకీ ముణనత తున తిమిగి చెయౌలించేిందఽఔు 44 నెలల వయఔు సభమిం 
టేవచ్ఽు. 

ఉదనహయణ 3 - 

కర్డు ళటేట్భింట్ ణేది - రతి నెల 2 వ ణేద ి

3 భామిు '15--2  ఏరల్  '15 భధమ జమిగిన లారదేవీ 

(1)  రమిిఔ పజు యూ. 500 –5 భామిు’15 న 

(2)      యూ. 72.50 వమితించే నఽనలు– 5 భామిు '15 న 

(3)   ఆనెలల న్స కొనఽగోలు. యూ. 6000  - 15  భామిు '15 న 

2 భామిు 2015 ళటేట్భింట్ నఽించి భుిందఽఔు తీసఽఔుమఫడున ఏ భునఽటి ఫామలెన్సస లేదఽ అతు ఊఴిళటత , 
కయడు దనయడ తన 2 ఏరల్ ళటేట్భింట్ యూ. 6752.50 లారదేవీలనఽ చ్ాుతూ తృొ ిందఽణనడు. ూమిత ముతతిం 
యూ. 6573ఔు మ ిండ్ ఆఫ్ చేమఫడు ఉింటుింది. ఫాకీ ఉనన ముణనత తుకూ రతిగ ఫాకీ ఉనన ూమిత ముణనత తుకూ 
లేదన ఔతూస ఫాకీ ముణనత తుకూ భధమ ఏదెరనన కోసిం కయడు దనయడ 22 ఏరల్, 2015, అనగ  ళటేట్భింట్ ణేది 
నఽిండు 20 మోజులఔలాల  చెయౌలించ్వలళ ఉింటుింది. 

కయడు దనయడ సమీ దఱింశ తిందఽవుఔు మ ిండ్ ఆఫ్ చేమఫడున ఔతూస ఫాకీ ముతతిం యూ . 398 (ముతతిం 
చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ యొఔు 5%) + వమితించే నఽనలతు  22 ఏరల్ 2015 ననడు , చెయౌలింుచేశూయతు 
ఊఴిసాత , ప్రననన్సస ఛనమజ్లు అభలులో ఉనన మైటు వదద  విధిించ్ఫడణనభ భమిము చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ 
ముణనత తుకూ జోడుించ్ఫడణనభ. అభలులో ఉనన 3.35% ర.భాసిం మైటుతు మిఖణిసాత , ప్రననన్సస ఛనమి్ 
లెకూుింు కూెింది విధింగ చేమఫడుతుింది:  
యూ. 500 ఫామలెన్సస ్ర  (5 భామిు నఽిండు 22 ఏరల్ l) 49 మోజుల కోసిం : 
(3.35*12)*(49/365)*500/100= యూ. 26.98 
వమితించే యూ . 72.5 నఽనల ్ర (5 భామిు నఽిండు 22 ఏరల్ ) 49 మోజుల కోసిం : 
(3.35*12)*(49/365)*72.50/100= యూ. 3.91 
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యూ. 6000 ఫామలెన్సస ్ర  (15 భామిు నఽిండు  22 ఏరల్ ) 39 మోజుల కోసిం : 
(3.35*12)*(39/365)*6000/100= యూ. 257.72 
యూ.. 6,175 ఫామలెన్సస ్ర (22  ఏరల్ నఽిండు 2 బ)ే 10 మోజుల కోసిం: (3.35*12)*(10/365)*6,175 
/100= యూ.68 
ముతతిం ఛనమి్ చేమఫడున వడడు = యూ.  356.61 
3  ఏరల్ '15- 2  బే ' 15.భధమ కయడు దనయడ ఏ లారదేవీలు చేమయతు ఊఴిసాత  2 బే ణేదిననటి ళటేట్భింట్ 
లో చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ ఉననకొనఽగోలు ముతతిం , వడడు చనమజ్లు, పజు భమిము ఛనమజ్లు, ఏరెరనన ఉింట్ 
భమిము అతున వమితించే నఽనలు చెయౌలించ్వలళన ముతతింగ రతితింతశూత భ.  
కయడు దనయడ ఖనఔ రతి నెల ఔతూస ఫాకీ ముతతిం ( 5%) చెయౌలింు చేసాత  ఉిండు భమిము వడడు  ముణనత తున 
ఔూడన చెయౌలసాత  ఉింట్ అతనఽ చెయౌలించ్వలళన ఫాకీతు 20 నెలలోల  (100%/ 5% – 20). కూలమర్డ చేశూత యడ. 

F.  ఆలసమింగ చెయౌలింు ఛనమజ్లు 
చెయౌలింు ఖడువు ణేదీననటికూ ఔతూస ఫాకీ ముతతిం చెయౌలించ్ఔతృో ణే ఆలసమింగ చెయౌలింు ఛనమజ్లు వమితశూత భ. 
యూ.0-200 వయఔు ఫాకీ ఉనన ముతతిం శూొ భుభ కోసిం ఏమీ  ఉిండదఽ (తుల్); 
యూ 200  ఔింట్ ఎఔుువ. & యూ. 500 వయఔు ఫాకీ ఉనన ముతతిం శూొ భుభకోసిం యూ .100; 
యూ 500  ఔింట్ ఎఔుువ. & యూ. 1000 వయఔు ఫాకీ ఉనన ముతతిం శూొ భుభ కోసిం యూ.400; 
యూ 1000  ఔింట్ ఎఔుువ. & యూ. 10,000 వయఔు ఫాకీ ఉనన ముతతిం శూొ భుభ కోసిం యూ.500; 
యూ.10,000 ఔింట్ ఎఔుువ ఉనన ముతతిం శూొ భుభ కోసిం  యూ.750; 

ఉదనహయణ 1 - 
కర్డు ళటేట్భింట్ ణేది - రతి నెల 2 వ ణేది. 
3 జనవమి '15 – 2 పఫరవమ'ి15 భధమ జమిగిన లారదేవీ 
(1) యూ. 5000  మిట్రల్ కొనఽగోలు. - 5 జనవమి '15 న 
(2) యూ 5000 ఆనెలల న్స కొనఽగోలు.- 15 జనవమ'ి15 న 
 

2 జనవమి 2015 ళటేట్భింట్ నఽించి భుిందఽఔు తీసఽఔుమఫడున ఏ భునఽటి ఫామలెన్సస లేదఽ అతు ఊఴిళటత , 
కయడు దనయడ తన 2 పఫరవమి ళటేట్భింట్ యూ. 10,000 లారదేవీలనఽ చ్ాుతూ తృొ ిందఽణనడు. ఫాకీ ఉనన 
ముణనత తుకూ రతిగ ఫాకీ ఉనన ూమిత ముణనత తుకూ లేదన ఔతూస ఫాకీ ముణనత తుకూ భధమ ఏదెరనన కోసిం కయడు దనయడ 
22 పఫరవమి, 2015, అనగ ళటేట్భింట్ ణేది నఽిండు 20 మోజులఔలాల  చెయౌలించ్వలళ ఉింటుింది. 
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కయడు దనయడ ఖనఔ 22 పఫరవమ ి2015 ననటికూ ఔతూస ఫాకీ ముతతిం లేదన ఎఔుువ చెయౌలింు చేమఔతృో ణే , అతతుకూ 
యూ 500 (యూ. 1000 ఔననన ఎఔుువ భమిము యూ . 10,000 వయఔు యూ. 500) ఆలసమింగ చెయౌలింు ఛనర్్డ 
విధిించ్ఫడుతుింది.  

ఉదనహయణ 2 - 
కర్డు ళటేట్భింట్ ణేది - రతి నెల 2 వ ణేది. 
3 పఫరవమ'ి15 - 2 భామిు’15 భధమ జమిగిన లారదేవీ 
1. యూ. 2000 మిట్రల్ కొనఽగోలు. - 8 పఫరవమ'ి15 న 
2. యూ. 2500 ఆనెలల న్స కొనఽగోలు. - 19 పఫరవమ'ి15 న 

2 పఫరవమ ి2015 ళటేట్భింట్ నఽించి భుిందఽఔు తీసఽఔుమఫడున ఏ భునఽటి ఫామలెన్సస లేదఽ అతు ఊఴిళటత, 
కయడు దనయడ తన 2 భామిు ళటేట్భింట్ యూ. 4500 లారదేవీలనఽ చ్ాుతూ తృొ ిందఽణనడు. ఫాకీ ఉనన 
ముణనత తుకూ రతిగ ఫాకీ ఉనన ూమిత ముణనత తుకూ లేదన ఔతూస ఫాకీ ముణనత తుకూ భధమ ఏదెరనన కోసిం 
కయడు దనయడ 22 భామిు, 2015, అనగ ళటేట్భింట్ ణేది నఽిండు 20 మోజులఔలాల  చెయౌలించ్వలళ ఉింటుింద ి

కయడు దనయడ ఖనఔ 22 భామిు 2015 ననటికూ ఏ చెయౌలింు చేమఔతృో ణే , అతతుకూ యూ 500 (యూ. 1000 ఔననన 
ఎఔుువ భమిము యూ .10,000 వయఔు యూ. 500) ఆలసమింగ చెయౌలింు ఛనర్్డ విధిించ్ఫడుతుింది.  

మిమితి మీమిన (ఒవమిలమిట్) పజు - ఔ ళటర సింకైతింగ , కయడు దనయడతుచే రమతినించ్ఫడున 
కొతున కరెడుట్ మిమితి మీమిన భమిము ్రన ఉిండే లారదేవీలనఽ ఎళఫఐ కర్డు అనఽభతిశూత యడ. 
చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ ముతతిం ఖనఔ కరెడుట్ మిమితితు అతిఔెమిళటత , మిమితి-మీమిన ముతతిం 
యొఔు 2.5% మిమితి-మీమిన పజునఽ లేదన యూ 500 ముతతిం , ఏది ఎఔుురెరణే అది 
విధిించ్ఫడుతుిందతు దమచేళ ఖభతుించ్ిండు. పజు భమిము/లేదన వడడు  ఛనమజ్ల కయణింగ 
మిమితి-మీమిన ళటేటస్ ఔూడన వమితింజైమఫడవచ్ఽు. 
ఉదాహరణ  4: 
కయడు  ళటేట్భింట్  ణేదీ  – రతి  నెలా  2 న  
౩ డుళ్ింఫర్డ  ’15 భమిము  2 జనవమి  ’16 భధమ  చేళన  లారదేవీ   
1) డుళ్ింఫర్డ  15, ’15 న  యూ 500 మిట్రల్  కొనఽగోలు      
2) డుళ్ింఫర్డ  20, ’15 న యూ.600 ఆనెలల న్స  కొనఽగోలు   
డుళ్ింఫర్డ  2, 2015 ళటేట్భింట్  నఽించి  భుిందఽఔు తీసఽఔుమఫడున  ఏ 

భునఽటి  ఫామలనఽస  లేదఽ  అతు  ఊఴిళటత , ఆ కయడు దనయడ  2 జనవమి  
ళటేట్భింట్  యూ 1100 లారదేవీలు  చ్ాసఽత ింది , ముతతిం  

చెయౌలించ్వలళన  శూొ భుభ  యూ. 1100. చెయౌలించ్వలళన  ఫాకీకూ  రతిగ  

ూమజత  ముణనత తుకూ  లేదన  ఔతూస  ఫాకీ  ముణనత తుకూ  భధమ , ఆ 
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కయడు దనయడ   జనవమి  22, 2016 అనగ  ళటేట్భింట్  ణేదీ  నఽిండు  20 

మోజుల  లోల  చెయౌలింవలళ  ఉింటుింది .  
 
కయడు దనయడ  జనవమి  22, 2016 న యూ. 500 తృక్షుఔ  చెయౌలింు  చేళనటుల  

ఊఴిళటత  ప్రనననఽస  చనమజ్లు  అభలులో  ఉనన  మైటు  వదద  

విధిింఫడణనభ  భమిము  చెయౌలించ్వలళన  ఫాకీ  ముణనత తుకూ  

జోడుించ్ఫడణనభ . అభలులో  ఉనన  మైటు  3.35% ర .భాసిం  మైటుతు  

మిఖణిసాత  ప్రనననఽస  ఛనమి్  లెకూుింు  ఈ  విధింగ  జయడఖుతుింది   
 
యూ 500 ఫామలెన్సస  ్ర  ( 15 డుళ్ింఫర్డ  నఽిండు  22 జనవమి  వయఔు) 39 

మోజులఔు :  
(3.35*12) * (39/365) *500/100 = యూ. 21.48 
యూ 600 ఫామలెన్సస  ్ర  ( 20 డుళ్ింఫర్డ  నఽిండు  22 జనవమి  వయఔు) 34 

మోజులఔు : 
(3.35*12) * (34/365) *600/100 = యూ. 22.47 
యూ 600 ఫామలెన్సస  ్ర  ( 22 జనవమి  నఽిండు  20 ప్ఫరవమి  వయఔు) 10 

మోజులఔు : 
(3.35*12) * (10/365) *600/100 = యూ. 6.61 
ముతతిం  చనమి్  చేమఫడున  వడడు  = యూ. 50.56 
డుళ్ింఫర్డ  3, ’16 భమిము  భామిు  2, ‘2016  
1) పఫరవమి  3, 2016 న తృర యింబ  ఫామలెన్సస  యూ. 650.56 
2) పఫరవమి  5, 2016 న యూ 1000 మిట్రల్  కొనఽగోలు   
3) పఫరవమి  15, 2016 న యూ 3000 ఆనెలల న్స  కొనఽగోలు   
పఫరవమి  2, 2016 ళటేట్భింట్  నఽిండు  యూ. 650.56 భునఽటి  
ఫామలెన్సస  భుిందఽఔు తీసఽఔుమఫడునదతు  ఊఴిళటత , చెయౌలించ్వలళన  

ముతతిం  ఫాకీకూ  రతిగ  కయడు దనయడ  పఫరవమి  22, 2016 కూ  అనగ  

ళటేట్భింట్  ణేదీ  నఽిండు  20 మోజుల  లోల  ఫాకీ  ఉనన  ూమిత  

ముణనత తుకూ  లేదన  ఔతూస  ఫాకీ  ముణనత తుకూ  భధమ  ఏదెరనన  

చెయౌలించ్వలళ  ఉింటుింది . 
కయడు దనయడ  పఫరవమి  15 చెయౌలింు  ఖడువు ణేదీ  లోు  ముతతిం  ఫాకీ  

చెయౌలింు  చేశూయతు  ఊఴిళటత , అభలులో  ఉనన  మైటు  3.35% ర .భాసిం  

మైటుతు  మిఖణిసాత  ప్రనననఽస  చనమజ్  చెయౌలింు  ఈ  కూెింది  విధింగ  

జయడఖుతుింది :  
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యూ 650.56 ఫామలెన్సస  ్ర  ( 3 ప్ఫరవమి  నఽిండు  15 పఫరవమి  వయఔు) 12 

మోజులఔు :  
(3.35*12) *(12/365) * 650.56/100 = యూ. 8.60 
ముతతిం  చనమజ్  చేమఫడున  వడడు  = యూ. 8.60 
 
అవుటా్టిండుింగ్  కొనఽగోలు  ముతతిం , వడడు  చనమజ్లు , పజు  భమిము  

చనమజ్లు  ఏబ ైనన  ఉింట్ , భమిము  అతున  వమితించే  నఽనలు  

చెయౌలించ్వలళన  ముతతింగ  భామిు  2 ళటేట్భింట్  లో  

రతితింతశూత భ . 
 

G. చెయౌలింు తుమదయణ (డుజానర్డ) పజు 
ఔ చెయౌలింు తుమదయణ సిందయబింలో, యూ.  350 ఔతూసు ఛనమజ్లఔు లోఫడు, చెయౌలించ్వలళన 
ముతతిం యొఔు 2% చెయౌలింు తుమదయణ పజుగ కయడు దనయడ నఽించి ఛనమి్ చేమఫడుతుింది. 

 
H. ఇతయ ఛనమజ్లు: 
 
 కయడు  బమజత (మజటల ళ్భింట్) పజు: యూ. 100 – యూ. 250 
 ఛనమి్ ళల ప్ తిమిగి తృొ ిందే (మిటరరవల్) పజు: యూ. 225/ 
 చెక్  పజు : యూ. 100 (చెక్  దనఴమ  యూ. 2000 వయఔు చేళన  చెయౌలింులు ) 
 చెక్ క్ అప్ పజు: యూ. 90/- 
 ళటేట్భింట్ తిమిగి తృొ ిందే (మిటరరవల్) పజు: 2 నెలల ఔింట్ తృత ళటేట్భింటల ఔు రతి ళటేట్భింటుఔు యూ. 

100/-  
విదేశీ  ఔమరతూస  లారదేవీల  యడసఽభు: 3.5% ( ఎలరెట్  మినశృ  అతున  కయడు లు  

కోసిం ) 1.99% ( కైవలిం  ఎలరెట్  కయడు దనయడల  కోసిం )విదేశీ ఔమరతూస లారదేవీతు ఐఎన్సఆర్డ 
లోకూ భామైుిందఽఔు ఉయోగిించే భామిడు మైటు విశూ/భాసేర్డ కర్డు, కైసఽతు ఫటిే , ఎళఫఐ కర్డు ణో 
లారదేవీ ళథయయచ్ఽకోఫడున మోజున రటితు తృయౌించే భామిడు మైటుల , అవి లారదేవీ జమిగిన అదే మోజు 
అభ ఉిండఔతృో వచ్ఽు, ఆధనయింగ తుమధ మిించ్ఫడుతుింది. వీశూ / భాసేముర్డు దనఴమ ించ్ఽకోఫడున ఐఎన్స 
ఆర్డ లోకూ భాయుఫడున ముతతిం ్ర 3.5% విదేశీ ఔమరతూస లారదేవీ పజు వమితింజైమఫడుతుింది. 
2.  మిమితులు 
 అింతయగత ఎళఫఐళఎస్ఎల్ కరెడుట్ రభాణనల ఆధనయింగ కయడు దనయడలఔు కరెడుట్ మిమితి భమిము 
నఖదఽ మిమితి కైటాభించ్ఫడుతుింది (తృర ధమిఔ కాణన హో లుర్డ భాదిమిగ అరే మిమితులనఽ మాడ్-
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ఆన్స కయడు దనయడలు ించ్ఽఔుింటాయడ). కర్డు డెయౌవమజ సభమింలో ఈ మిమితి కయడు దనయడఔు 
ణెయౌమజైమఫడణనభ. కరెడుట్ మిమితి భమిము నఖదఽ మిమితులు రతి ళటేట్భింట్ లో కయడు దనయడతుకూ 
ణెయౌమజమఫడణనభ. ళటేట్భింట్  తమాయడచేళట సభమింలో అిందఽఫాటులో ఉనన కరెడుట్ మిమితి 
(అనగ ఉయోఖిం కోసిం అిందఽఫాటులో ఉనన కరెడుట్ మిమితి) ళటేట్భింట్ యొఔు ఔ ఫాఖింగ 
అిందిించ్ఫడుతుింది. ఎళఫఐళఎస్ఎల్  ఔెభానఽఖతింగ కయడు దనయడతు కాణననఽ సమీక్షుించి , అింతయగత 
రభాణనల ఆధనయింగ కరెడుట్ దనయడతు కరెడుట్ మిమితి ్ించ్వచ్ఽు లేదన తగిగించ్వచ్ఽు. రమి కరెడుట్ 
మిమితితు ్ించ్ఽకోరయౌ అతు కోయడఔునే కయడు దనయడలు, ఎళఫఐళఎస్ఎల్  ఔు రర మడిం భమిము రమి 
ఆదనమిం రఔటిసాత  ఆమిథఔ ణనర లు అిందిించ్డిం దనఴమ అలా చెమమవచ్ఽు. ఎళఫఐళఎస్ఎల్ ,  తభ 
ఏకరైఔ అభీశుే నఽశూయిం భమిము అలాఖ అిందిించ్ఫడున నాతన ణనర ల ఆధనయింగ , కయడు దనయడతు యొఔు 
కరెడుట్ మిమితితు ్ించ్వచ్ఽు. 
3. తయౌలింగ్ భమిము ళటేట్భింట్ 
a)  ఎళఫఐళఎస్ఎల్, ఖత ళటేట్భింట్ తమఴత నఽించి కయడు దనయడ కాణనఔు కరెడుట్ చేమఫడున చెయౌలింులు 

భమిము డెతట్ చేమఫడున లారదేవీలనఽ చ్ాుతూ ఔ నెలరమజ ళటేట్భింట్  కయడు దనయడతుకూ 
ింసఽత ింది, అభణే ఆ టమకునఫడున సభమింలో కాణన సకూెమింగ ఉిండు ఉిండనయౌ. 
ఎళఫఐళఎస్ఎల్,ఔ ూయఴ-తుమధ మిత ణేదిననడు, తభ వదద  మికయడు లోఖల బ భయౌింగ్ చియడననభాఔు 
కయడు  కాణనలో లారదేవీలు ళటేట్భింట్ బ భల్ చేమడింగతు , లేదన తభ వదద  మికయడు లోఖల 
ఇబ భల్ ఐడుకూ ఔ ళటేట్భింట్ ఇబ భల్ దనఴమ ింించ్డింగతు చేసఽత ింది.  

b) కరెడుట్ కయడు లు కయడు దనయడలఔు ఔ మిరయౌఴింగ్ కరెడుట్ శూౌఔయమిం అిందిశూత భ. కయడు దనయడ, ళటేట్భింట్ ్ర 
భుదిరించ్ఫడున ఫాకీ ఉనన ఔతూస ముతతిం భాతరబే చెయౌలించేిందఽఔు ఎించ్ఽకోవచ్ఽు భమిము 
అటువింటి చెయౌలింుతు చెయౌలింు ఖడువుణేది, ఇది ఔూడన మీ ళటేట్భింట్ ్ర భుదిరించ్ఫడు ఉింటుింది, కూ 
భుిందఽగ ింించనయౌ. చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ ఫామలెన్సస నఽ తదఽమి ళటేట్భింటల ఔు భుిందఽఔు 
చేయరేసఽకోఫడవచ్ఽు. కయడు దనయడ ఫాకీ ఉనన శూొ భుభ ముతతిం లేదన ఔతూస ఫాకీ ముణనత తుకూ మిించిన 
ముతతింలో ఔ ఫాగతున చెయౌలించేిందఽఔు ఔూడన  ఎించ్ఽకోవచ్ఽు. కయడు దనయడ కరెడుట్ మిమితికూ మిించిన 
ఏదెరనన చెయౌలించ్వలళ ఉనన శూొ భుభఔు అదనింగ భునఽటి ళటేట్భింట్ లలో ఏదెరనన చెయౌలించ్తు ఔతూస 
ఫాకీ ముతతిం కయడు దనయడ యొఔు రసఽత త ఔతూస ఫాకీ ముణనత తుకూ చేయుఫడుతుింది.  

ఫాకీ ఉనన ఔతూస ముతతిం చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ ముణనత తుకూ 5%  లేదన యూ. 200 (ఏది ఎఔుురెరణే అది) లస్ 
వమితించే అతున నఽనలు భమిము ఇఎింఐ  (ఇఎింఐ ఆధనమిత ఉణనదనల విషమింలో భాతరబే) అభ 
ఉింటుింది. నఖదఽ లేదన కరెడుట్ మిమితి అధిఖమిించ్ఫడున సిందయబింలో అధిఔ మిమితి (ఒవమిలమిట్) 
(విఎల్) ముతతిం ఔూడన ఎింఎడులో జతచేమఫడుతుింది. భునఽటి ళటేట్భింట్ లలో ఏరెరనన చెయౌలించ్ఫడతు 
ఎింఎడు, ఏదెరనన ఉింట,్ ఔూడన ఔతూస ఫాకీ ముణనత తుకూ చేయుఫడుతుింది. 
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c) కయడు  యొఔు చెయౌలించ్వలళన ఫాకీల కరై చేమఫడున చెయౌలింులు తదఽమి ళటేట్భింటలలోల  
ఖుమితించ్ఫడణనభ (ఎకనలెడ్్ చేమఫడణనభ). 

d) కయడు దనయడతు కయడు  యొఔు చెయౌలించ్వలళన ఫాకీలఔు రతిగ అిందఽఔునన చెయౌలింులు  అతున ఔతూస 
ఫాకీ ముణనత తుకూ (ఇిందఽలో వమితించే అతున నఽనలు+ ఇఎింఐ  ఆధనమిత ఉతతుత ల ్ర ఇఎింఐ + ముతతిం 
చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ యొఔు 5% ఉింటుింది), పజు & ఇతయ ఛనమజ్లు, వడడు  కయడులు, ఫాకీ ఉనన ఫామలెన్సస 
ఫదియ్, ఫాకీ ఉనన కొనఽగోలు భమిము నఖదఽ అడనఴన్సస, ఈ ఔెభింలో వీటికూ రతిగ 
సయడద ఫాటుచేమఫడణనభ. 

e) కర్డు కాణన దిశగ చెయౌలింులు కూెింది భామగ లలో దేతు దనఴమనెరనన చేమఫడవచ్ఽు: 
www.sbicard.com ్ర లాగిన్స అవడిం భమిము నెట్ ఫామింకూింగ్ దనఴమ చెయౌలింు చేమడనతుకూ Paynet 
ఎింఔనఽ లేదన మీ ఎళఫఐ ఎటిఎిం ఔమ్ డెతట్ కయడు  ఉయోగిించ్డిం దనఴమ 

ళటేట్భింట్  రెనఽఔ రెరున అిందజైమఫడున బ భయౌింగ్ చియడననభాఔు ఔ చెక్ లేదన డనర ఫే్ట బ భల్ 
చేమడిం దనఴమ. 
మీ నఖయింలో లేదన తుముఔతబ ైన ఫాయతీమ ళటేట్ ఫామింక్ ఱకలలో ఉించ్ఫడున ఎళఫఐ కర్డు డనర ప్ 
ఫాఔుసలో ఔ చెక్ లేదన డనర ఫే్ట రేమడిం దనఴమ. 
చెక్ / డనర ఫే్ట "ఎళఫఐ కర్డు సింకమ  xxxx xxxx xxxx xxxx” ఔు చెయౌలించ్ఫడవలళనదనతుగ చేమఫడు 
ఉిండనయౌ.. 
ఇళఎస్:  ఎింఔ చేసఽకోఫడున నఖమలోల  నేషనల్ ఆటోబేట్డ్  కూలమమిింగ్ ళసేమ్ ( ఎన్సఎళఴెచ్) 
దనఴమ చెయౌలింులు చేమవచ్ఽు. 

f) చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ తలుల లనఽ చెయౌలించేిందఽఔు ఎళఫఐ కర్డు వివిధ విధనననలనఽ అిందిసఽత ింది , అదే 
విషమిం నెలరమజ ళ్ేట్భింట్ రెనఔరెరున భమిము, ఎళఫఐ కర్డు రెఫ్రసట్ లోనఽ వివమిించ్ఫడు ఉింటుింద ి 
g) తయౌలింగ్ విరదనలు: ళటేట్భింట్ ణేది నఽించి 30 మోజులోల ల ఏరెరనన ణేడనల ఖుమిించి కయడు దనయడ 
ఎళఫఐళఎస్ఎల్ కూ ణెయౌమచేళటత , భమిము ఎళఫఐళఎస్ఎల్ ఈ ణేడనలు రసతవబేనతు ఔనఽగకింట్ త 
ళటేట్భింట్ లోతు విషమాలతూన సమరైనవతు భమిము కయడు  దనయడచే ఆమోదిించ్ఫడుననమతు 
ఫావిించ్ఫడుతుింది. అలాింటి సభాచనయిం అిందిన మీదట ఎళఫఐళఎస్ఎల్ ణనణనుయౌఔ తృర తిదిఔన ఛనర్్డ 
తు రెనఔుు భయళించ్వచ్ఽు. తదఽమి మిఱోధనలు ూమిత  అభన తమఴత , అటువింటి ఛనమజ్ల ఫాధమత 
కయడు దనయడ కాణనఔు ఉింట్, రతి చనమి్ ళల ప్ ఔు యూ. 225 చకున ఛనమి్ ళల ప్ తిమిగితృొ ిందడిం ఛనమి్ణో తృటు , 
తయడరత ళటేట్భింట్ లో తిమిగి విధిించ్ఫడుతుింది.  

h) ఔసేభర్డ పమమదఽల మిశుుయిం: అతున ్ర శూథ భకూ ్ించి తీసఽఔుతు రెళ్ళఫడే పమమదఽలు నోడల్ అపసర్డ, 
.. ఫామగ్ 28 - జి, నామఢుయ్ల – 110001 కూ భార్డు చేమఫడనయౌ లేదన  Nodalofficer@sbicard.com 
ఔు ఇ-బ భల్ చేమఫడనయౌ. 

mailto:Nodalofficer@sbicard.com
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i) i) సింరదిింు వివమలు: 
అన్ని ఫో నల  నఽిండ్ ి:39 02 02 02 (ముఫ్రల్ నఽిండు కల్ చేళటటుడు మీ నఖయిం ఎళేడడ కోడ్ భుిందఽ 
ఉించ్ిండు) 
లేదన 1860 180 1290 
ఎస్ిఐ రరైలవా క్రేడ్ిట్ క్రీ్డ క్ోసిం : ఫాయతదేశింలో ఎఔుడు నఽిండెరనన ఎళఫఐ మరైలేఴ కరెడుట్ కర్డు ఴెల్ లరెన్స తు 
సింరదిించ్ిండు 
అతున తౄో నల  నఽిండు 39 02 12 12 (ముఫ్రల్ నఽిండు కల్ చేళటటుడు మీ నఖయిం ఎళేడడ కోడ్ భుిందఽ 
ఉించ్ిండు) 
లేదన 1800 180 1295 
 

ఉతతర పరతయుతతరలు (ఔమరశూిండెన్సస): బ భల్ దనఴమ, బేనేజర్డ కూ రర మడిం దనఴమ - ఔసేభర్డ సమజఴళ్స్, 
ఎళఫఐ కర్డు్ & టబ ింట్ సమజఴళ్స్ ్రరేట్ యౌమిట్డ్. , డడఎల్ఎఫ్ ఇతుపతుటర టవర్డస , టవర్డ ళ , 12వ 
అింతసఽత , ఫాల క్ 2, తయౌుింగ్ 3, డుఎల్ఎఫ్ ళ్రఫర్డ ళటర ఖుమగ వ్- 122002 (హమమనన) ఇిండుమా 
www.sbicard.com లేదన  ఫామగ్ 28 – జి, నామ ఢుయ్ల – 110001 వదద 
feedback@sbicard.com ఔు ఇబ భల్ రర మడిం దనఴమ 
4. డుతౄలే్ 
విదేశీ  ఔమరతూస  లారదేవీ  యడసఽభు వీశూ /భాసేర్డ  కర్డు  దనఴమ  లటర్డ  

చేమఫడున  ఐఎన్సఆర్డ  ఔు భాయుఫడున  ముతతిం్ర  వమితించ్ఫడుతుింది .  
కరెడుట్  కయడు దనయడ  యొఔు  డుతౄలే్  ళటేటస్  నఽ ఆమిఫఐ  నఽించి  

మిజిళటే షేన్స  సమిేపకైట్  తృొ ిందిన  భమిము  వీటిలో  SBICPCL ఔ సబుమడు  

ఐన  కరెడుట్  ఇనపమైభషన్స  ఔిం్తూకూ  తురేదిించే  భుిందఽ, కయడు దనయడతుకూ  ఔ 

నెల  నోటరస్  ఇవఴఫడుతుింది .  
 
ఔరేళ్  కయడు దనయడ  డడతౄలేర్డ  గ  తురేదిించ్ఫడున  తయడరత  అతతు /ఆబ  ఫకభలు  

చెయౌలించినచో , SBICPSL కరెడుట్  ఇనపమైభషన్స  ఔిం్తూ  నఽిండు  డుతౄలేర్డ  

ళథతితు  వియమిించ్ఽఔుింటుింది . వితుయోఖదనయడతు  ఋణ  తురేదిఔలో  ఈ  భాయడలు  

రతితింతించ్టాతుకూ 45-60 మోజులు  టేవచ్ఽు .  
 
కరెడుట్  కర్డు  శూౌఔమమల  మితృలఔ  తుమభాలు  భమిము  తుఫింధనలు  

సలబ ింటమజ  / మాడ్ -ఆన్స  కయడు దనయడలఔు  ఔూడన  వమితశూత భ .  
 
SBICPSL రతి  నెలా  సాచిించిన  తౄమభటోల  కరెడుట్  ఇనపమైభషన్స  

ఔిం్తూ  కూ  కయడు దనయడ  డేటా  సభమిసఽత ింది . ౩౦ మోజుల  సభమింలో  కరెడుట్  
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ఇనపమైభషన్స  ఔిం్తూ  సభమిించిన  డేటానఽ  రమి  సయఴయడు  అతృోల డ్  

చేసఽత ింది . 
 డుతౄలే్ సిందయబింలో , కయడు  కాణన్ర చెయౌలించ్ఫడవలళ ఉనన ఏదెరనన ఫాకీ ళ్టిలెభింట్ కోసిం 
కయడు దనయడఔు ఎటిఔుడు తృో సే్ , తౄమక్స, ట్యౌతౄో న్స, ఇ-బ భల్, ఎస్ఎింఎస్ సిందేశిం దనఴమ 
మిబ ైిండయలనఽ ింించ్డిం భమిము/లేదన ఖుయడత చేళ, అనఽసయణ చేళ, ఫాకీలు వసాలు చేళటిందఽఔు 
భూడవ తృమజేలనఽ తుమమిించ్డిం  జయడఖుతుింది.  ఆ విధింగ తుమమిించ్ఫడున ఏదెరనన భూడవ తృమజే , 
యడణ ళటఔయణ ్ర రవయతనన తుమభావయకూ ూమితగ ఔటుే ఫడు ఉింటాయడ. 
తృర థమిఔ కయడు దనయడ దిరలా తీళనన లేదన భయణిించిననగతు కర్డు కాణన్ర చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ శూొ భుభ 
ముతతిం, విధిించ్ఫడున కతూ ఇింక కర్డు కాణనకూ ఛనమి్ చేమఫడతు ఏరెరనన ఛనమజ్ల ముతతింణో ఔయౌ , రెింటనే 
ఎళఫఐళఎస్ఎల్ ఔు ూమితగ చెయౌలించ్వలళనది అవుతుింది భమిము కయడు  కాణన రెింటనే యదఽద  
అభతృో తుింది. కయడు  కాణన్ర ఉనన ఏరెరనన చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ శూొ భుభ ళ్టిల్ చేళటిందఽఔు తృర థమిఔ 
కయడు దనయడతు ఎళటేట్ ఫాధమత ఔయౌగి ఉింటుింది భమిము అటువింటి చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ శూొ భుభ తిమిగి 
వసాలు చేసఽకోవడింలో అభేమ చ్టేయబ ైన పజు భమిము కయడులణో సశృ అతున కయడుల నఽించి 
ఎళఫఐళఎస్ఎల్ ఔు మిశృయిం చెయౌలించనయౌ. ఇటువింటి తిమిగిచెయౌలింుల ్ిండుింగోల  ఉిండగ, 
ఎళఫఐళఎస్ఎల్ తభ అభలులో ఉనన మైటల  వదద  ప్రననన్సస ఛనమజ్లు విధిించ్డిం కొనశూగిసఽత ింది.   
 
 5 కయడు దనయడతనిం భుగిింు/యదఽద   
a) ఏ సభమింలోనెరనన కయడు దనయడ ఎళఫఐళఎస్ఎల్  ఔు రర మడిం దనఴమ లేదన ఎళఫఐ కర్డు ఴెల్ 
లరెన్స కూ కల్ చేమడిం దనఴమ , భమిము కయడు  (లు) నఽ ఏటరలుగ కోమడిం దనఴమ ిందిం యదఽద  
చేసఽకోవచ్ఽు. యౌఖిత అబమయధన ఆధనయింగ మాడ్ ఆన్స కయడు లణో సశృ అతున కయడు లు యదఽద  
చేమఫడణనభ. కయడు  కాణనలో చెయౌలించ్వలళ ఉనన ఫాకీ ముణనత లనఽ చెయౌలించిన తయడరత యదఽద  
అభలులోకూ వసఽత ింది. ఏ రమిిఔ,  చేయడిం లేదన ునయడదధయణ పజు ఔ అనఽలోభానఽతృతిం ఆధనయింగ 
తిమిగి చెయౌలింు చేమఫడుతుింది. 
b) రమతృయ లేదన సఽయక్షణన కయణనల మజణనమ అది అవసయభతు ఎళఫఐళఎస్ఎల్ ఖనఔ సఴేతుఔింగ 
విశఴళళటత  భమిము/లేదన ఏదెరనన చ్టాే తున అభలుచేళట ఏజరతూస భమిము/లేదన ఏదెరనన రబుతఴ 
అధికయడలు అబమయధన ్ర భమిము/లేదన ఎళఫఐళఎస్ఎల్ & రమి వితుయోఖదనయడఔు వమితించే చ్టాే లు & 
తుమింతరణల కూెింద, భుిందఽగ నోటరసఽ ఇవఴఔుిండన ఏ సభమింలోనెరనన ఎళఫఐళఎస్ఎల్  కయడు దనయడ 
యొఔు కాణన రడకతున మిమితిం చేమడిం, యదఽద  చేమడిం లేదన సళ్ిండ్ చేమడిం ఔూడన 
చేమవచ్ఽు.  
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చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ చెయౌలించ్డిం కయడు దనయడ ఖనఔ ఎఖరేళటత , లేదన అిందిించ్ఫడున కరెడుట్ మిమితి ఖనఔ 
అధిఖమిళటత , కరెడుట్ కయడు  ్ర వసతితు ఎళఫఐళఎస్ఎల్  సళ్ిండ్ చేమవచ్ఽు. ిందిం భుగిళన 
తమఴత లేదన కర్డు కాణన సళ్ిండ్ చేమఫడు ఉననుడు కర్డు ఉయోగిించ్మదఽ. 
  
 
c) అటువింటి మిళథతిలో , కయడు దనయడ తఔ (చ్టేిం దనఴమ అవసయబ ైన ఏదెరనన ఎఖరేత లేదన ఇతయ 
నోటరసఽఔు లోఫడు) ఎళఫఐళఎస్ఎల్  ఔు కాణన ్రఖల చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ ముణనత తున రెింటనే 
చెయౌలించ్వలళ ఉింటుింది. ఇిందఽలో ఇింక కాణనఔు ఛనమి్ చేమఫడతు అతున లారదేవీలు భమిము ఇతయ 
ముణనత లణో సశృ ిందిం రకయిం ఎళఫఐళఎస్ఎల్  ఔు ఫాకీ ఉనన అతున ముణనత లు ఉింటాభ. 
కయడు దనయడ అటువింటి అతున ముణనత లనఽ చెయౌలించేటింతవయఔు కయడు దనయడతు కాణన భూళరేమఫడునదనతుగ 
మిఖణిించ్ఫడదఽ. 
 
6.  కయడు  కోలోవడిం/ద ింఖతనిం/దఽమిఴతుయోఖిం 
a)  తృర ధమిఔ లేదన ఏదెరనన అదను కరెడుట్ కర్డు చోటుతతృో భనన , కోలోభనన, దోచ్ఽకోఫడునన, 
యూఴీనిం చేమఫడునన, అిందఽకోవలళన సభమాతుకూ అిందఽకోఫడఔతృో భనన, లేదన కయడు దనయడతు 
అనఽభతి లేఔుిండన కరెడుట్ కర్డు ఉయోగిించ్ఫడుణోిందతు అతడు/ఆబ  అనఽభాతుించినన వీలరెనింత 
తఴయగ కయడు దనయడ ఎళఫఐ కర్డు ఴెల్ లరెన్స వదద  ఎళఫఐళఎస్ఎల్  తు సింరదిించనయౌ. ఔశూమి ఔ కయడు  
కోలోభనటుల గ తురేదిించ్ఫడుణ,ే అది ఖనఔ తయడరత కయడు దనయడతు దనఴమ తిమిగి తృొ ిందఫడుణే, దనతుతు ఎటిే  
మిళథతులోల నా ఉయోగిించ్మదఽ , భమిము కయడు దనయడ కయడు తు ఏటరలుగ మరిండు భుఔులుగ 
ఔతితమిించనయౌ. 

 కయడు దనయడ ఐవిఆర్డ ్ర లేదన భా రెఫ్రసట్ sbicard.com ్ర లేదన ఎస్ఎింఎస్ ఆధనమిత ళటవ దనఴమ 
గతు ఔూడన తక్షణబే కయడు  ఫాల క్ చేమవచ్ఽు 

 మీ కోలోభన/ దోచ్ఽకోఫడున కయడు తు ఎస్ఎింఎస్ దనఴమ ఫలల క్ చేళటిందఽఔు మీ నమోదెరన 
ముఫ్రల్ నింఫర్డ నఽిండు 5676791 ఔు BLOCK XXXX అతు ఎస్ఎింఎస్ ింించ్ిండు.  కైవలిం 
ఎస్ఎింఎస్ ఫాల క్ XXXX తుమోధిించేిందఽఔు. ( XXXX =  మీ కర్డు సింకమ యొఔు చివమి 4 
అింకరలు). మీయడ అబమయథన చేళన 5 తుమిశులోల  మీఔు ఔ ధివీఔయణ ఎస్ఎింఎస్  అిందఔతృో ణ,ే 
దమచేళ కయడు  ఫలల క్ చేమఫడుిందతు మిఖణిించ్ఔిండు. మీ కయడు  రెింటనే ఫలల క్ చేభించ్ఽకోవడనతుకూ 
భమిము ఏదెరనన దఽమిఴతుయోఖిం తురమిించ్డనతుకూ దమచేళ ఴెల్ లరెన్స కూ కల్ చేమిండు. 

b)   ఎళఫఐళఎస్ఎల్ ఔు కోలోభనటుల  మితృో రే్డ చేమడనతుకూ ూయఴిం కయడు  కాణన్ర  ఏరెరనన లారదేవీల 
వలన ఔయౌగై నశుే తుకూ ఎళఫఐళఎస్ఎల్  ఫాధమత వఴిించ్దఽ భమిము అిందఽఔు కయడు దనయడదే ూమిత ఫాధమత. 
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కోలోవడిం లేదన ద ింఖతనిం ఖుమిించి ఎళఫఐళఎస్ఎల్ ఔు ణెయౌమజైమడింణో తృటు, ఏదెరనన కరెడుట్ కయడు (ల) 
ద ింఖతనిం ఖుమిించి కయడు దనయడ తృో య్సఽఔు మితృో రే్డ చేమాయౌ భమిము ఎఫ్ఐఆర్డ దనకలు చేమాయౌ. అభణే , 
కయడు దనయడతు సభభతిణో లేదన ఔ అదను కయడు  ఖెఴీత యొఔు సభభతిణో , ఎవమరైనన కయడు  లేదన ఐఎన్స 
(PIN) తృొ ింది దఽమిఴతుయోఖిం చేళనుడు అతున నశుే లఔు కయడు దనయడతుదే ఫాధమత అభ ఉింటుింది. 
c)   కయడు దనయడ ఖనఔ మోసూమితింగ రవమితించి ఉింట్ అతున నశుే లఔు కయడు దనయడతుదే ఫాధమత అభ 
ఉింటుింది. కయడు దనయడ ఖనఔ సఴేతుఔబ ైన యక్షణ లేఔుిండన వమవహమిించి ఉింట్ ,  ఔయౌగై అతున నశుే లఔు 
కయడు దనయడతుదే ఫాధమత అభ ఉిండవచ్ఽు. ఎళఫఐళఎస్ఎల్  టమకునన విధింగ యక్షణలనఽ అనఽసమిించ్ింలో 
కయడు దనయడ విపలబ ైణే ఇది వమితించ్వచ్ఽు. 

d) కయడు దనయడ లేదన ఎవమరైనన అదను కయడు దనయడతు సాచిించ్ఔుిండన, కయడు  లేదన ఐఎన్స (PIN) యొఔు 
కోలోవడిం, ద ింగియౌించ్ఫడటిం లేదన దఽమిఴతుయోగతుకూ సింఫింధిించినది అతు ఎళఫఐళఎస్ఎల్  
మిఖణిించే ఏదెరనన సభాచనమతున , తృో య్సఽ లేదన ఇతయ సింఫింధిత అధికయడలఔు ఎళఫఐళఎస్ఎల్   
అిందజైమవచ్ఽు. 

 
e) మీ కరెడుట్ కాణనలో మీ ముఫ్రల్ నింఫర్డ ణో సశృ సింరదిింు వివమలలొ భాయడలనఽ వమవసథలో మీ కొతత  

అలాగై అింతఔుభుిందఽ ఖల సింరదిింు వివమలఔు ణెయౌమజైమఫడుతుింది. భా మికయడు లలో ముఫ్రల్ 
నింఫర్డ ణో సశృ మీ రసఽత త సింరదిింు వివమలనఽ అటుట్ చేళ ఉించనలతు సలశృ ఇవఴఫడుణోింది. 

f)  కొతున  కయడు ల్ర  ఎళఫఐ  కయడు  కింలబ ింటమజ  

కోలోభన /ద ింగియౌించ్ఫడున  కయడు  భీభా  ఔవర్డ  అిందిసఽత ింది .  ఈ  భీభా  టాటా  

ఎఐజి  జనయల్  ఇనాసమరన్సస  ఔిం్తూ  లేదన  ఎళఫఐ  ఎటిఔుడు  తుయణభించే  

ఇతయ భీభా  ఔిం్తూలు  అిందిశూత భ . ఏదెరనన  కరలభమ్  మిశుుయిం  విషమింలో  

తలెణేత  విరదనలఔు  టాటా  ఎఐజి  జనయల్  ఇనాసమరన్సస  ఔిం్తూ  ఫాధమత  

వఴిసఽత ింది  భమిము  ఎళఫఐ  కయడు  కరలభమ్  మిశుుయింలో  తలెణేత  

విరదనలఔు  ఫాధమత  వఴిించ్దఽ . భీభా  భమితున  వివమల  కోసిం  తుఫింధనలు  భమిము   

తుమభాల  విరదనల  కోసిం  కయడు దనయడలు  శూఴఖత  కూట్  లోతు  ఔయతరిం  లేదన  

www.sbicard.com నఽ చ్ాడవలళనదిగ  సలశృ  ఇవఴటబ ైనది . 
7. రెలలడుింు 
ఫాయత  ఆమిధఔ  వమవసథనఽ  కమమచ్యణ  భమిము  ళథయతఴిం  

బ యడఖుమిచేిందఽఔు  రధభ  రమతనింగ  కరెడుట్  ఇనపమైభషన్స  ఔిం్తూ  

ఫాయతదేశ  రబుతఴిం  భమిము  మిజయడఴ  ఫామింఔు  అఫ్  ఇిండుమా  ( ఆమిఫఐ ) చే  

చేటేఫడుింది . ఫామింఔులు  భమిము  ఆమిధఔ  సింసథల  భధమ  సభాచనయ  

భామిడు  కోసిం  ఔ సభయధవింతబ ైన  వమవసథగ  అిందిించ్టాతుకూ  ఆమిఫఐ  

రమణననలఔు  ఇది  దనఽనగ  ఉింది , వివిధ  సింసథల  నఽించి  బ యడగరైన  కరెడుట్  

తుఫింధనలు  తృొ ిందఽటఔు  కయడు దనయడలఔు  ఇది  ణోడడుతుింది .  
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కయడు దనయడ  SBICPSL తభ సభాచనమతున  కరెడుట్  ఇనపమైభషన్స  ఔిం్తూ  

(ఆమిఫఐ  నఽించి  మిజిళటే షేన్స  సమిేపకైట్  తృొ ిందిన )కూ  ించ్టాతుకూ  అధికయిం  

ఔయౌగి  ఉిందతు  అింగజఔమిశూత డు .  
 
కయడు దనయడ  తిమిగి  చెయౌలింులఔు  సింఫింధిించిన  సభాచనమతున  SBICPSL 45 నఽిండు  
60 మోజుల  వమవధిలో  కరెడుట్  ఇనపమైభషన్స  ఔింటతూ  కూ  అిందిసఽత ింది .  
 
విరదిం  తలెతితన  సిందయబింలో  కయడు దనయడనఽ  డుతౄలేర్డ  గ  తురేదిించే  

భుిందఽ మితృో మిేింగ్  విధనననతుకూ  SBIPSL తగిన  సవయణలు చేసఽత ింది . ఐణే  

సభాచనమతున  ఫఴియగతిం  / విడుదల  చేమటిం  అటువింటి  విరదనలనఽ  దమముత  

చేళ  మిషుమిించ్టాతుకూ  అిందఽఫాటులో  ఉనన  సభమిం మీద  ఆధనయడు  ఉింటుింది  

అతు  ఔూడన  ఖభతుించనయౌ . 
ఆ బేయఔు కయడు దనయడతుకూ  ఎటువింటి నోటరసఽ లేఔుిండన రసఽత తిం ఉనన లేదన బవిషమతుత  కరెడుట్ ఫూమమోలణో 
కయడు దనయడతు సభాచనమతున ించ్ఽఔునేిందఽఔు ఎళఫఐళఎస్ఎల్  అధికయిం ఔయౌగి ఉిందతు భమిము 
అటువింటి సభాచనయిం కయడు దనయడతు యొఔు తృజిటివ్ లేదన నెఖటివ్ తుతీయడ/ఎఖరేతఔు సింఫింధిించినదెర 
ఉిండవచ్ఽు  అతు కయడు దనయడ అింగజఔమిసఽత నననయడ. ఇటువింటి అటుడ్ కరెడుట్ ఫూమమో తురేదిఔలో 
రతితింతించేిందఽఔు 45-60 మోజులు టేవచ్ఽు. 
 కరెడుట్ ఫూమమోలు  అనఫడేవి ఫాయతీమ ఆమిధఔ వమవసథ  యొఔు కమమచ్యణ భమిము ళథయతఴిం 
బ యడఖుమిచేిందఽఔు ఫాయత రబుతఴిం భమిము ఫాయతీమ మిజర్డఴ ఫామింక్ (ఆమజఫఐ) దనఴమ ఔ తృర యింబ 
మతనిం. ఫామింఔులు భమిము  ఆమిథఔ సింసథల భధమ సభాచనయ భామిడు కోసిం ఔ సభయథవింతబ ైన 
మింణనర ింగతున అిందిించ్డనతుకూ ఆమిఫఐ రమణననల ఔెభింలో ఇది ఉింది, తదనఴమ వివిధ సింసథల నఽించి 
భించి కరెడుట్ తుఫింధనలు వితుయోగిించ్ఽఔునేిందఽఔు కయడు దనయడలఔు ణోడడుతుింది. 
 ఆమిథఔ సింసథ , మజభాతు భమిము కయడు  కాణనలు, తుమధ యణ భమిము ఇతయ మితృలనన ళటవల సమరైన 
కమమచ్యణ కోసిం ఎళఫఐళఎస్ఎల్  దనఴమ తుమమిించ్ఫడున ఇతయ భూడవ తృమజేలఔు చెయౌలింులోల  
ఎఖరేతణో సశృ కయడు దనయడతు సభాచనయిం ించ్ఽఔునేిందఽఔు ఎళఫఐళఎస్ఎల్ అధికయిం ఔయౌగి ఉిందతు  
ఔూడన కయడు దనయడ అింగజఔమిసఽత నననయడ. 
 ఎళఫఐళఎస్ఎల్ లేదన దనతు ఖూె ు ఔిం్తూలు , సతసడుమమజలు, అనఽఫింధ సింసథలు 
భమిము/లేదన సహచ్యడల వివిధ ఉతతుత లు భమిము ళటవల భామరుటిింగ్ భమిము అిందిించే 
రయోజననల కోసిం , కయడు దనయడతు సభాచనమతున ఎళఫఐళఎస్ఎల్  ఏదెరనన టమరింట్ , సతసడుమమజ, 
అనఽఫింధ సింసథణో ించ్ఽకోవచ్ఽు ఔూడన. 

ఎళఫఐ కయడు  అతమింత  భుకమబ ైన తుమభాలు భమిము తుఫింధనలు www.sbicard.com వదద ఔూడన 
అిందఽఫాటులో ఉనననభ 
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భుకమబ ైన  మరఖుమలేటమజ  సభాచనయిం   

- ఈ  కయడు  ఫాయతదేశిం  భమిము  విదేఱలలో  ఉయోగతుకూ  

చెలుల తుింది . అభణే , ఇది  నేతృల్  భమిము  బూటాన్స  లలో  విదేశీ  ఔమరతూస  

లారదేవీలు  చేమటాతుకూ  చెలలదఽ .  

- ఫాయతదేశిం  రెలుల  లారదేవీల  కోసిం  కయడు  రడుఔ  ఆమిఫఐ  

ఎకైసచింజి  ఔింటోర ల్  తుమింతరణలు  భమిము  విదేశీ  భాయఔ  దరవమ  

తుయఴహణ  చ్టేిం , 1999 సశృ  వమితించే  చ్టాే తుకూ  అనఽఖుణింగ  చేమాయౌ .  

ఇింటమరనట్  రమతృయ  తోృ యేల్  దనఴమ  విదేశీ  భాయఔ  ట్రడుింగ్  ఔు 
అనఽభతి  లేదఽ . ఏరెరనన  ఉలల ింగనలు  లేదన  అనఽసమిించ్డనతుకూ  విపలిం  ఐన 

సిందయబింలో  మీయడ  శిక్షా  చ్యమఔు  ఫాధఽమలు  కవచ్ఽు .  విదేశీ  భాయఔ  

అధికమతుకూ  సింఫింధిించి  మీ  అధీఔిత  డడలర్డ  (ఎడు ) నఽ సింరదిించనయౌ .  

- కరడెుట్  కయడు  కాణనలో  ఏదెరనన  కరడెుట్  ఫామలెన్సస  ఉింట్  

దీతుతు  మీఔు  తిమిగి  ఇవఴటాతుకూ  ఎళఫఐ  కయడు ఔు  అధికయిం  ఉింది .  

- కరడెుట్  కయడు లనఽ  విదేశీ  సింసథలలో  ్టుే ఫడులఔు  లేదన  

విదేశీ  సింసథల  ఏమటు  వింటి  ్టుే ఫడుల  లారదేవీల  కోసిం  దమచేళ  

ఉయోగిించ్వదఽద  ఎిందఽఔింట్  ఆమిఫఐ  భాసేర్డ  డెరమరక్షన్స  – తురళతుల  

దనఴమ  విదేఱలలో  ఉభభడు  ్టుే ఫడు  / ూమితగ  శొూ ింతబ ైన  అనఽఫింధ 

సింసథ   కూిెంద  ఇది  అనఽభతిించ్ఫడున  ధ్ధతి  కదఽ .   

- ఆమిఫఐ  భాసేర్డ  సయడులర్డ  రకయభు  – తురళతులఔు  ఫాయతదేశిం  

నఽించి  ఇతయ చెయౌలింుల  శూౌఔమమల్ర  భాసేర్డ  సయడుులర్డ , 

తులటధిించ్ఫడున  లాటమజ  టికరటుల , తులదధ  లేదన  ఫఴిషుమిించిన  తిరఔలు  

వింటి  రటి  కొనఽగోలు , లాటమజలలో  తృలొగ నటిం ,  కల్  ఫామక్  సమజఴసఽలఔు  

చెయౌలింులు  ముదలెరన  రటి  కోసిం  రడటిం  తులటధిం , ఎిందఽఔింట్  అటువింటి  

వసఽత వులు /కయమఔలాతృలఔు  విదేశీ  భాయఔిం  తీసఽకోవటాతుకూ  అనఽభతి  లేదఽ . 

భమితున  వివమల  కోసిం  తురళతుల  కోసిం  ఫాయతదేశిం  నఽిండు  ఇతయ చెయౌలింులు  

శూౌఔమమల  ్ర   భాసేర్డ  సయడులర్డ  నఽ చ్ాడిండు . 
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1: ఛనమజ్ల ల్డామల్ 

పజు 
  

రమిిఔ పజు (కై శూమ)ి యూ.. 0 - యూ.. 4999 

ునయడధ్ధయణ (మరనామవల్) పజు (ర.సిం .) యూ.. 0 - యూ.. 4999 

మాడ్-ఆన్స పజు (ర.సిం .) ఏమీ లేదఽ (తుల్) 

తృొ డుగిించ్ఫడున కరెడుట్ 
  

వడడు  యఴిత కరెడుట్ వమవధ ి

  

20-50 మోజులు (మిట్భల్ కొనఽగోళ్ళ్ర భాతరబే భమిము   అింతఔు 
ూయఴు నెల చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ ముతతిం ూమితగ చెయౌలించ్ఫడు 
ఉింట్ భాతరబే వమితసఽత ింద)ి 

 
 
 

ప్రననన్సస ఛనమజ్లు# 
 

ఔతూసు ఫాకీ ముతతిం 

 

 3.35% ర.నెల. (40.2% ర.సిం.) సఽయక్షుతిం చేమఫడతు (అన్స 
ళ్ఔూమర్డు) కయడు ల కోసిం; 2.5% ర.నెల (30% ర.సిం.) సఽయక్షుతిం 
చేమఫడున (ళ్ఔూమర్డు) కయడు ల కోసిం 
చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ ముతతిం యొఔు 5% (ఔతూసిం. యూ.. 200) + 

అతున వమితించే నఽనలు + ఇఎింఐ (ఇఎింఐ ఆధనమిత ఉణనదనల 
విషమింలో) + విఎల్ ముతతిం (ఏదెరనన ఉింట)్ 

నఖదఽ అడనఴన్సస 
  

నఖదఽ అడనఴన్సస మిమితి 

కరెడుట్ మిమితి యొఔు 80% వయఔు (గోల్ు  భమిము ట్రటాతుమింఔు 
ఖమిషేింగ 12కర / మోజు & తృల టినిం కయడు లు & ళగైనచ్ర్డ కయడు లఔు 
15కర / మోజు) 

ఉచిత కరెడుట్ వమవధ ి ఏమీ లేదఽ (తుల్) 

ప్రననన్సస ఛనమజ్లు# 

3.35% ర.నెల. (40.2% ర.సిం.) ఉసింహయణ (విత్ డనర మల్) ణేది 
నఽిండు  

నఖదఽ అడనఴన్సస పజు 
  

ఎళఫఐ ఎటిఎింలు/ ఇతయ జాతీమ ఎటిఎింలు లారదేవీ ముతతిం యొఔు 2.5% (యూ.. 300 ఔతూశూతుకూ లోఫడు)   

అింతమ్ తీమ ఎటిఎింలు 
లారదేవీ ముతతిం యొఔు 3.0% (ఔతూసిం యూ.. 300ఔు ఔతూశూతుకూ 
లోఫడు)   
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ఇతయ ఛనమజ్లు & పజులు 
  

  

నఖదఽ చెయౌలింు పజు                                              

 

యూ..100 

  
 చెక్ క్ అప్  యూ.. 90  

చెయౌలింు తుమదయణ పజు చెక్ ముతతిం యొఔు 2% ( యూ.. 350 ఔతూశూతుకూ లోఫడు) 
ళటేట్భింట్ రెయౌకూ తీమడిం (మిటరరవల్) రతి ళటేట్భింట్ కూ యూ.. 100 (>2 నెలల తృతవి) 

ఛనమి్ ళల ప్ రెయౌకూ తీమడిం  
 

చెక్  పజు  యూ  
 

(మిటరరవల్)   

యూ.. 225 రతి ఛనమి్ ళల ప్  

ఆలశమింగ చెయౌలింు  
యూ..0-యూ..200 వయఔు చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ ముతతిం కోసిం  
ఏమీలేదఽ (తుల్); 

  

యూ..200 ఔు మిించిన & యూ..500 వయఔు చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ 
ముతతిం కోసిం యూ.100  ; 

  

యూ..500 ఔు మిించిన & యూ.1000 వయఔు చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ 
ముతతిం కోసిం యూ.400; 

  
 

  

 యూ..1000 ఔు మిించిన & యూ..10,000 వయఔు చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ 
ముతతిం కోసిం యూ. 500; 

యూ..10,000 ఔు మిించిన చెయౌలించ్వలళన ఫాకీ ముతతిం కోసిం 
యూ..750;  

  
 

మీమిన మిమితి (ఒవమిలమిట్)  
మిమితి మీమిన (ఒవమిలమిట్) ముతతిం యొఔు 2.5% (యూ.. 500 
ఔతూశూతుకూ లోఫడు) 

కయడు  బమజత (మజటల ళ్భింట్) యూ.. 100 – యూ.. 250 

అతమవసయ కయడు  బమజత (మజటల ళ్భింట్)  అసలు ధయ (ఔతూసిం. $175) 

(విదేశింలో ఉననుడు) 
  

విదేశీ నఖదఽ లారదేవీ  
3.5% (ఎలరెట్  మినశృ  అతున  కయడు లు  కోసిం ) 

1.99% (ఎలరెట్  కయడు దనయడలఔు  భాతరబే ) 

  

ఫహృభతులు తిమిగితృొ ిందే (మిడెింిన్స) పజు యూ.. 99 

100 (యూ. 2000 వయఔూ చెక్  దనఴమ  

చెయౌలింులు ) 
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సర్డ ఛనమి్ 
  

మరైలేఴ టికరుటుల -మరైలేఴ క ింటయడల  యూ.. 30 + లారదేవీ ముతతిం యొఔు 2.5%  

మరైలేఴ టికరుటుల - www.irctc.co.in 
 

లారదేవీ ముతతిం యొఔు 1.8% + సమజఴస్ ఛనమి్, వమితించే విధింగ 

్టోర ల్ ింుల వదద  విఔెభించ్ఫడే ్టోర ల్ & 
అతున ఉణనదనలు/ళటవలు  

 

లారదేవీ విలువ యొఔు 2.5% లేదన యూ.. 10 ఏది ఎఔుురెరణే అద ి

కై లారదేవీల  ో<యూ..500 >యూ..4000 భధమ కయడు్ట్ే  
ళగైనచ్ర్డ & తృల టినిం కయడు ల కోసిం 2.5% సమామి్ మినశృభింు 
(రెభవర్డ) (అతున వమితించే నఽనలు + ఇతయ ఛనమజ్లు మినశృ);  
మిగియౌన అతున కయడు ల కోసిం <యూ..500 భమిము >యూ..3000 

ముణనత లు. 

  

  

 ఇయ్ట్/ళగైనచ్ర్డ & తృల టినిం కయడు ల కోసిం రతి కరెడుట్ కయడు  
కాణనఔు రతి ళటేట్భింట్ ళ్రకూల్ ఔు  యూ.. యూ..250 ఖమిషే సమామి్ 
మినశృభింు; మిగియౌన అతున కయడు ల కోసిం రతి కరెడుట్ కయడు ఔు 
యూ..100  

   

  
 ఔసేమ్స సఽింఔిం (డామటర) చెయౌలింు  

  
 

లారదేవీ ముతతిం యొఔు 2.25% (ఔతూసిం యూ.. 75) 

 

 
* 

్ర పజు, వడడు & ఛనమజ్ల్ర వమితించే అతున నఽనలు వసాలు చేమఫడణనభ. 
 

వమితించే నఽనలు అింట్ సమజఴస్ టాక్స (ఎళే) @ 14%, సఴఛ్ా ఫాయత్ ళ్స్ (ఎళఫళ) @ 0.5% భమిము కూెల 
ఔయయమణ్ ళ్స్ (కరకరళ) @ 0.5% 

 

కయడు దనయడ కాణన కోసిం చేమఫడున  అతున చెయౌలింులు ఔతూస ఫాకీ ముతతిం (ఇిందఽలో అతున వమితించే 
నఽనలు + ఇఎింఐ ఆధనమిత ఉణనదనల్ర  ఇఎింఐ + చెయౌలించ్వలళన ముతతిం  ఫాకీ యొఔు  5% 

ఉింటుింద)ి, పజు & ఇతయ ఛనమజ్లు, వడడు  ఛనమజ్లు, ఫామలెన్సస ఫదియ్ ఓటా్టిండుింగ్, కొనఽగోలు ఓటా్టిండుింగ్ 
భమిము నఖదఽ అడనఴన్సస ఔెభింల  ోళ్టిల్ చేమఫడణనభ.. 
 

 

http://www.irctc.co.in/
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