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எஸ்ிஐ அட்லைக்ைொ நிை பக்ைினநொ யிதிபலைள் & ிந்தலைள் 

 

1. ைட்ைணங்ைள் நற்பொம் அபொதங்ைள் 

A. யபைைொந்திப ைட்ைணங்ைள் & புதுப்ிப்பு ைட்ைணங்ைள் 

 எஸ்ிஐ ைைன் அட்லைனில் (எஸ்ிஐ அட்லை) யபைைொந்திப ைட்ைணங்ைள் 

நற்பொம் புதுப்ிப்பு ைட்ைணங்ைள் யசூலிக்ைப்டும். யபைைொந்திப ைட்ைணம் 

என்து ரப பைபல கசலுத்தப்டும் ைட்ைணம் ரநலும் புதுப்ித்தல் 

ைட்ைணம் வ்கயொபை யபைைபம் யசூலிக்ைப்டும். இந்த ைட்ைணங்ைள் 

அட்லைதொபர்ைளுக்கு ஏற், நற்பொம் கயவ்ரயபொ யிதநொ அட்லைைளுக்கு ஏற் 

நொபொடும். இலய ைைன் அட்லைக்ைொை யிண்ணப்ிக்ைப்டும் ரபத்தில் 

அட்லைதொபொிைம் கதொியிக்ைப்டும். இந்த ைட்ைணங்ைள் கொபைந்தும் 

யலைனில், ரபடினொை அட்லைதொபொின் ைணக்ைில் யசூலிக்ைப்டும் ரநலும் அது 

யசூலிக்ைப்டும் நொதத்தின் அிக்லைனில் குிப்ிைப்டும்.  பதன்லந 

அட்லைதொபபைக்கு யமங்ைப்டும் கூடுதல் அட்லைைளுக்ைொை திப்ட்ை 

ைட்ைணங்ைள் யிதிக்ைப்ைொம். 

 

B. கபொக்ை பன்கதொலைக் ைட்ைணங்ைள் 

 அட்லைதொபர் உள்ொட்டு/சர்யரதச ஏடிஎம்ைில் அயசபத்திற்ைொை கபொக்ைம் 

எடுக்ை அட்லைலன னன்டுத்தொம். அம்நொதிொினொை எடுக்ைப்டும் அலத்து 

கதொலைைளுக்கும் பை ொியர்த்தல ைட்ைணம் யசூலிக்ைப்டும் ரநலும் அது 

அடுத்த அிக்லைனில் குிப்ிைப்ட்டு அட்லைதொபபைக்கு அனுப்ப்டும். 

ொியர்த்தல ைட்ைணத்தில் 2.5% அல்து ப. 300, இதில் எது அதிைரநொ 

அலத உள்ொட்டு ஏடிஎம்ைிலும், 3% அல்து ப. 300, இதில் எது அதிைரநொ 

அலத சர்யரதச ஏடிஎம்ைிலும் யசூலிக்ைப்டும். ொியர்த்தலக் ைட்ைணம் 

எஸ்ிஐ ைொர்ட்ஸ் & ரகநண்ட் சர்வீசஸ் ிலபரயட் லிநிட்கைட் 

(எஸ்ிஐசிிஎஸ்எல்)-ன் யிபைப்த்தின் ரொில் நொற்த்திற்கு உட்ைொம். 

அலத்து கபொக்ை பன்கதொலைைளும் பளத் கதொலைபெம் கசலுத்தப்டும் ரததி 

யலப கபொக்ைம் எடுக்ைப்ட்ை ரததினிலிபைந்து சுமலும் ைைன் (தனவுகசய்து 

ைட்ைணங்ைள் ட்டினல ொிந்துலப கசய்னவும்) நீதொ ைட்ைணங்ைளுக்கு 

சநநொ பை ிதிக் ைட்ைணத்திற்கு உட்டும்.  
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C. கபொக்ைநொை ணம் கசலுத்துதல் ைட்ைணங்ைள் 

அட்லைதொபர் எஸ்ிஐ யங்ைிக் ைிலைளுக்ரைொ அல்து எஸ்ிஐ அரசொசிரனட்ஸ் 

யங்ைிக் ைிலைளுக்ரைொ கசன்பொ, தன் ைைன் அட்லை எண் & கதொலைலன ணம் 

கசலுத்தும் இபசீதில் குிப்ிட்டு அத்கதொலைலன ைிலனின் ைவுண்ைொில் 

கசலுத்துயதன் பம் எஸ்ிஐ அட்லை தயலண கசலுத்தொம். உங்ைள் 

கதொலைைல கசலுத்தின ிகு, பை உைடி ணம் கசலுத்துதல் ப்புதல் 

இபசீது யமங்ைப்டும். இந்த ரசலய ப. 100 + கொபைந்தும் அலத்து யொிைளுைன் 

ைிலைக்கும்.     

 

D. சிப்புக் ைட்ைணங்ைள் 

i. அவ்யப்ரொது கொபைந்தும் அபொதங்ைள் நற்பொம் ைட்ைணங்ைள் 

அட்லைதொபபைக்கு எஸ்ிஐசிபீஎஎஸ்எல்-ஆல் யமங்ைப்டும் குிப்ிட்ை 

ரசலயைளுக்ைொை அல்து அட்லைதொபர் தன் அட்லை ைணக்கு கதொைர்ொை 

கசய்துள் தயலண தயபொதலுக்ைொை யசூலிக்ைப்டும். 

ii அட்லைதொபபைக்கு அனுப்பும் அியிப்புைன், கொபைத்தநொதொை 

ைபைதப்ட்ைொல், ஏரதனும் அபொதங்ைள் அல்து ைட்ைணங்ைல 

அவ்யப்ரொது நொற்ரயொ அல்து ஏரதனும் புதின அபொதம் அல்து 

ைட்ைணங்ைல அிபைப்டுத்தரயொ எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-க்கு உொிலந 

உண்டு. 

 

E. யட்டினில்ொ சலுலைக் ைொம் 

 யணிைபொல் ரைொபப்டும் சநர்ப்ிப்புைளுக்கு உட்ட்டு 20 பதல் 50 ொட்ைள் 

யலப யட்டினில்ொ இயச ைைன் ைொம் இபைக்ைக்கூடும். இபைப்ினும், 

பந்லதன நொதத்தின் இபைப்பு பளதொை கசலுத்தப்ட்டிபைந்தொல் அல்து 

அட்லைதொபர் ஏரதனும் ஏடிஎம்-லிபைந்து கபொக்ைத்லத எடுத்திபைந்தொல் இது 

கொபைந்தொது  

 

F. ிதிக் ைட்ைணங்ைள் (ரசலயக் ைட்ைணங்ைள்) 

 

அட்லைதொபர் தன் இபைப்பு பளதொை கசலுத்துயலத ரதர்ந்கதடுக்ைொயிட்ைொல், 

ரநலும் அட்லைதொபபொல் எல்ல்ொ கபொக்ை பன்கதொலைைலபெம் 

எடுத்திபைந்தொல், அலய அலத்தும் திபைம்ச் கசலுத்தப்டும் யலப, 

ொியர்த்தல ரததினிலிபைந்து கசலுத்தப்ைொத ஈஎம்ஐ தயலணைள் உள்ிட்ை 

அலத்து ொியர்த்தலைள் நீதும் நொதந்திப யட்டி வீதத்தில் ிதிக் 



எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் யிலனிடுதல் கைொள்லை 

3 

ைட்ைணங்ைள் யசூலிக்ைப்டும். அட்லை யட்டி வீதம் நொக்கூடினது ரநலும் 

அது அட்லைதொபொின் னன்ொடு நற்பொம் ணம் கசலுத்தும் பலைின் 

அடிப்லைனிொது ரநலும் அது குிப்ிட்ை ைொத்திற்கு பைபல 

நபொொர்லயக்கு உட்டும்.  

கசலுத்த ரயண்டின ைலைசி ொளுக்குள் (ிடிடி) அட்லைதொபர் ைைன் 

கதொலைனில், குதி கதொலைலனரனொ அல்து ிலுலயனில் உள் பள ொக்ைி 

கசலுத்துலை கதொலைலனரனொ (டிஎடி)  கசலுத்த தயிொல், உதொபணநொை பை 

குிப்ிட்ை  யொடிக்லைனொர் பந்லதன நொதங்ைிரொ அல்து தற்ரொலதன 

நொதத்திற்ைொ கதொலைரனொ கசலுத்தப்ைொநல் ிலுலயனொை உள்து எ 

லயத்துக் கைொண்ைொல், அயபது ைணக்ைில் உள் கநொத்த ிலுலய 

கதொலைலனபெம் ணம் கசலுத்த ரயண்டின ரததிக்கு பன்ர் பளயதுநொை 

கசலுத்தி இபைக்ை ரயண்டும். ரநலும், படியிபைப்பு கசலுத்துலை ரததி 

யலபனொ ிலுலய கதொலைக்கு ிதி ைட்ைணங்ைள் யிதிக்ைப்டும். 

தற்ரொலதன ிதிக் ைட்ைண வீதம் ொியர்த்தல ரததினிலிபைந்து நொதம் 

ன்பொக்கு 3.35% [ஆண்டு ன்பொக்கு 40.2%] ரநலும் இது எஸ்ிஐ ைொர்ட்ஸ் & 

ரகநண்ட் சர்வீசஸ் ிலபரயட் லிநிட்கைட் (எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்)-ன் 

யிபைப்த்திற்ரைற் நொற்த்திற்கு உட்டும். ிதிக் ைட்ைணங்ைள் கொபைந்தும் 

யொிைளுக்கு உட்டும் ரநலும் அலய அட்லைனின் ிலுலயத் கதொலை பளதொை 

கசலுத்தப்டும் யலப அட்லைதொபொின் ைணக்ைில் ற்பொ லயக்ைப்டும். 

 

a. கபொக்ை பன்கதொலைைள் நீதொ ிதிக் ைட்ைணங்ைள் ணம் பளதொை 

கசலுத்தப்ட்ைொல் தயிப ொியர்த்தலத் ரததினிலிபைந்து யசூலிக்ைப்டும். 

 

எடுத்துக்ைொட்டு 1 – அட்லை அிக்லை ரததி – வ்கயொபை நொதபம் 15ஆம் 

ரததி. 

16 ஜூன் 2015 – 15 ஜூலிப்பயொி 2015-க்கு இலைரன கசய்னப்ட்ை 

ொியர்த்தல 

1. ப. 5000-க்கு சில்லனொை யொங்ைினலய – 20 ஜூன் 2015 

அன்பொ 

2. ப. 7000-க்கு கபொக்ைம் எடுத்தல் – 10 ஜூன் 2015 அன்பொ 
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15 ஜூன் 2015 அிக்லைனில் எந்த பந்லதன இபைப்பும் 

ரசர்த்துக்கைொள்ப்ையில்ல எ எடுத்துக்கைொண்ைொல், அட்லைதொபர் ப. 

7000 கபொக்ைநொை எடுத்த கதொலை நீதொ கொபைந்தும் வீதத்தில் 5 

ொட்ைளுக்ைொ ிதிக் ைட்ைணங்ைளுைன், ப. 12,000-க்ைொ 

ொியர்த்தலைல ைொட்டும் 15 ஜூல அிக்லைலனப் கபொயொர். 

அட்லைதொபர் ிலுலயத் கதொலைலன 5 ஆைஸ்ட் 2015-க்குள், அதொயது 

அிக்லை ரததினிலிபைந்து 20 ொட்ைளுக்குள், கநொத்தத் கதொலை அல்து 

குலந்தட்ச தயலணத் கதொலைக்கு இலைரனனொ ஏரதனும் கதொலைலன 

அட்லைதொபர் கசலுத்த ரயண்டும். உங்ைள் ைைன் அட்லை ிலுலயத் 

கதொலைக்ைொை ஏரதனும் ணம் கசலுத்தப்ட்ைொல் அது உங்ைள் குலந்தட்ச 

தயலணத் கதொலை (அலத்து கொபைந்தும் யொிைள், ஈஎம்ஐ அடிப்லைனிொ 

கொபைட்ைளுக்ைொ ஈஎம்ஐ + கநொத்த ிலுலயத் கதொலைனின் 5% 

ஆைினயற்ல உள்ைக்ைி), லைனிபைப்பு நொற்பொதல் இபைப்பு (ஏரதனும் 

இபைந்தொல்) உைொ அபொதங்ைள் நற்பொம் நற் ைட்ைணங்ைள் (ஏரதனும் 

இபைந்தொல்), சில்ல இபைப்பு (ஏரதனும் இபைந்தொல்) எனும்டி 

பூர்த்திகசய்னப்டும். ிதிக் ைட்ைணம் ொியர்த்தல ரததினில் 

யசூலிக்ைப்ட்ைொல், யட்டினில்ொத சில்ல இபைப்பு ிலுலயத் கதொலை 

என்ொல் தயிப பந்லதன அிக்லை ரததினில் ிதிக் ைட்ைணங்ைள் 

யசூலிக்ைப்டும். 

ிலுலயத் அிக்லைனில் எந்த கபொக்ை இபைப்பும் இல்ல ரநலும் பை பந்லதன 

அிக்லைனிலிபைந்து கைொண்டு யபப்ையில்ல எில் ரநலும் அிக்லைனில் 

சில்ல இபைப்பு ிலுலயத் கதொலை தயலணத் ரததிக்கும் பளதொை 

கசலுத்தப்ட்டிபைக்ைிது எில், அம்நொதிொினொ இபைப்புைளுக்கு எந்த ிதிக் 

ைட்ைணங்ைளும் யசூலிக்ைப்ை நொட்ைொது. 

எடுத்துக்ைொட்டு 2 – அட்லை அிக்லை ரததி – வ்கயொபை நொதபம் 2ஆம் ரததி. 

3 ஜயொி 2015 – 2 ிப்பயொி 2015-க்கு இலைரன கசய்னப்ட்ை 

ொியர்த்தல 

1. ப. 10000-க்கு சில்லனொை யொங்ைினலய – 5 ஜயொி 2015 

அன்பொ 

2. ப. 30000-க்கு ஆன்லில் யொங்ைினலய – 15 ஜயொி 2015 

அன்பொ 
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2 ஜயொி 2015 அிக்லைனில் எந்த பந்லதன இபைப்பும் 

ரசர்த்துக்கைொள்ையில்ல எில், அட்லைதொபர் ப. 40,000-க்ைொ 

ொியர்த்தலைல ைொட்டும் 2 ிப்பயொி அிக்லைலனப் கபொயொர். 

அட்லைதொபர் ிலுலயத் கதொலைலன 22 ிப்பயொி 2015-க்குள், அதொயது 

அிக்லை ரததினிலிபைந்து 20 ொட்ைளுக்குள், கநொத்தத் கதொலை அல்து 

குலந்தட்ச தயலணத் கதொலைக்கு இலைரனனொ ஏரதனும் கதொலைலன 

அட்லைதொபர் கசலுத்த ரயண்டும். 

ிலுலயத் அிக்லைனில் எந்த கபொக்ை இபைப்பும் இல்ல ரநலும் பை 

பந்லதன அிக்லைனிலிபைந்து கைொண்டு யபப்ையில்ல எில் ரநலும் 

அிக்லைனில் சில்ல இபைப்பு ிலுலயத் கதொலை தயலணத் ரததிக்கும் 

பளதொை கசலுத்தப்ட்டிபைக்ைிது எில், அம்நொதிொினொ இபைப்புைளுக்கு 

எந்த ிதிக் ைட்ைணங்ைளும் யசூலிக்ைப்ை நொட்ைொது. 

 

வ்கயொபை நொதபம் கயபொம் குலந்தட்ச கதொலைலன நட்டும் கசல்ய்த்துதல் 

உங்ைள் ிலுலய இபைப்புத் கதொலைனில் அடுத்தடுத்து யட்டி ரசபையதுைன் 

யபைைக்ைணக்ைில் ணம் திபைப்ிச் கசலுத்துதல ீட்டிக்கும். 

எடுத்துக்ைொட்ைொை, ப. 5000 எனும் ொியர்த்தலனில் வ்கயொபை நொதபம் 

குலந்தட்ச தயலணத் கதொலை கசலுத்தப்ட்ைொல் (வ்கயொபை நொதபம் ப. 

200 எனும் குலந்தட்ச கதொலைக்கு உட்ட்டு), கநொத்த ிலுலயத் 

கதொலைலனபெம் பளதொைச் கசலுத்த 44 நொதங்ைள் ஆகும். 

 

எடுத்துக்ைொட்டு 3 –  

அட்லை அிக்லை ரததி – வ்கயொபை நொதபம் 2ஆம் ரததி. 

3 நொர்ச் 2015 – 2 ஏப்பல் 2015-க்கு இலைரன கசய்னப்ட்ை ொியர்த்தல 

1. ப. 500-க்கு ஆண்டு ைட்ைணம் – 5 நொர்ச் 2015 அன்பொ 

2. ப. 72.50-க்கு கொபைந்தும் யொிைள் – 5 நொர்ச் 2015 அன்பொ 

3. ப. 6000-க்கு ஆன்லில் யொங்ைினலய – 15 நொர்ச் 2015 அன்பொ 
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2 நொர்ச் 2015 அிக்லைனில் எந்த பந்லதன இபைப்பும் 

ரசர்த்துக்கைொள்ையில்ல எில், அட்லைதொபர் ப. 6752.50-க்ைொ 

ொியர்த்தலைல ைொட்டும் 2 ஏப்பல் அிக்லைலனப் கபொயொர். கநொத்தத் 

தயலணத் கதொலை கநொத்த எண்ணொை ப. 6573 எ நொற்ப்டும். 

அட்லைதொபர் ிலுலயத் கதொலைலன 22 ஏப்பல் 2015-க்குள், அதொயது 

அிக்லை ரததினிலிபைந்து 20 ொட்ைளுக்குள், கநொத்தத் கதொலை அல்து 

குலந்தட்ச தயலணத் கதொலைக்கு இலைரனனொ ஏரதனும் கதொலைலன 

அட்லைதொபர் கசலுத்த ரயண்டும். 

அட்லைதொபர் குலந்தட்ச தயலணத் கதொலை ப. 368 (கநொத்த ிலுலயத் 

கதொலைனில் 5%) + 22 ஏப்பல் 2015-ல் கொபைந்தும் யொிைள், இது அபைைிலுள் 

தசந எண் பம் கநொத்த எண்ணொை நொற்ப்டும், ஆைின கதொலைலன 

கசலுத்துயதொை ைபைதிொல், ிதிக் ைட்ைணங்ைள் சிந்த வீதத்தில் 

யசூலிக்ைப்ட்டு கநொத்த ிலுலயத் கதொலைபெைன் ரசர்க்ைப்டும். சிந்த வீதம் 

நொதம் ன்பொக்கு 3.35% எ எடுத்துக்கைொண்ைொல், ிதிக் ைட்ைண ைணக்ைீடு 

ின்யபைநொபொ கசய்னப்டும்: 

49 ொட்ைளுக்ைொை ப. 500 எனும் லைனிபைப்புக்ைொை (5 நொர்ச் பதல் 22 ஏப்பல் 

யலப): (3.35*12)*(49/365)*500/100= ப. 26.98 

 

49 ொட்ைளுக்ைொை ப. 72.5 எனும் கொபைந்தும் யொிைளுக்ைொை (5 நொர்ச் பதல் 22 

ஏப்பல் யலப): (3.35*12)*(49/365)*72.50/100= ப. 3.91 

 

39 ொட்ைளுக்ைொை ப. 6000 எனும் லைனிபைப்புக்ைொை (15 நொர்ச் பதல் 22 ஏப்பல் 

யலப): (3.35*12)*(39/365)*6000/100= ப. 257.72 

10 ொட்ைளுக்ைொை ப. 6,175 எனும் லைனிபைப்புக்ைொை (22 ஏப்பல் பதல் ரந 2 

யலப): (3.35*12)*(10/365)*6,175 /100= ப.68 

யசூலிக்ைப்டும் கநொத்த யட்டி = ப.  356.61 

இதில் 3 ஏப்பல் 2015 – 2 ரந 2015-க்கு இலைரன ொியர்த்தலைள் எதும் 

ரநற்கைொள்ப்ையில்ல எ ைபைதிொல், யொங்ைினயற்பொக்ைொ ிலுலயத் 

கதொலை, யட்டிக் ைட்ைணங்ைள், அபொதம் நற்பொம் ைட்ைணங்ைள் ஏரதனும் 

இபைந்தொல் நற்பொம் அலத்து கொபைந்தும் யொிைள் ஆைினலய கநொத்த 

ிலுலயத் கதொலைனொை 2 ரந ரததினிைப்ட்ை அிக்லைனில் ைொணப்டும். 
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அட்லைதொபர் வ்கயொபை நொதபம் குலந்தட்ச ிலுலயத் கதொலைலன (5%) 

கசலுத்தி யந்தொல் ரநலும் யட்டித் கதொலைலனபெம் கசலுத்தி யந்தொல், அயொின் 

ிலுலயத் கதொலை 20 நொதங்ைில் பூர்த்தினொகும் (100%/ 5% – 20). 

 

உதொபணம் 4: 

அட்லை அிக்லை ரததி - வ்கயொபை நொதபம் 2 ஆம் ரததிக்குள் 

  3 டிசம்ர் 2015 பதல் 2016 ஜயொி 2ஆம் ரததிக்கு இலைப்ட்ை ொட்ைில் 

ரநற்கைொள்ப்ட்ை ொியர்த்தலைள்  

 

1) சில்ல கைொள்பதல். 15 டிசம்ர் 15 ஆம் ொள் ப -- 500 

2) ஆன்லன் கைொள்பதல் - 20 டிசம்ர் 15 அன்பொ ப .600 

2 யது டிசம்ர் 2015 அிக்லைனில் எந்த பந்லதன ிலுலய கதொலைபெம் 

கைொண்டு யபப்ையில்ல எ அனுநொிக்ைப்ட்ை ிலனில், 

அட்லைதொபொின் ொிநொற்ங்ைள் அயபைக்கு 2 யது ஜயொி யலபனொ 

அிக்லைனின் டி ப 1100  எ ைொண்ிக்ைப்டுைிது. கநொத்த கசலுத்துலை 

ிலுலய கதொலை ப 1100. அட்லைனின் உொிலநனொர் 2016 ஜயொி 22ஆம் 

ரததி யலப ிலுலயனிலுள் ொக்ைிக்ைொை ப 1100 கசலுத்த ரயண்டி இபைக்கும். 

உதொபணநொை – அிக்லைனின் ரததினிட்ை ொிலிபைந்து 20 ொட்ைளுக்குள் பள 

கதொலைலனரனொ அல்து குலந்த ட்ச கதொலைலனரனொ கசலுத்த ரயண்டும். 

 

அட்லைதொபர் பொய் 500, குதி ைட்ைணநொை. 22 ஜயொி 2016 அன்பொ 

கசலுத்துைிொர் எ லயத்துக்கைொண்ைொல், கநொத்த ிலுலயத் கதொலைபெைன் 

ிச்சனிக்ைப்ட்ை யிைிதத்தில்  ிதி ைட்ைணங்ைள் ரசர்க்ைப்டும் . 

பொய் 500 ிலுலய கதொலைக்கு (15 டிசம்ர் பதல் ஜயொி 22 யலப) 39 

ொட்ைளுக்கு: 

(3.35*12) * (39/365) *500/100 = Rs. 21.48 

பொய் 600 ிலுலய கதொலைக்கு (20 டிசம்ர் பதல் ஜயொி 22 யலப) 34  

ொட்ைளுக்கு: 

(3.35*12) * (34/365) *600/100 = Rs. 22.47 

பொய் 600 ிலுலய கதொலைக்கு (22 டிசம்ர் பதல் ிப்பயொி 2 யலப) 10  

ொட்ைளுக்கு: 
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(3.35*12) * (10/365) *600/100 = Rs. 6.61 

யிதிக்ைப்டும் கநொத்த யட்டி =பொய்  50.56 

2016 ிப்பயொி 3 பதல் 2016 நொர்ச் 2ஆம் ரததி யலப ரநற்கைொள்ப்ட்ை 

ொியர்த்தலைள் 

1) 2016 ிப்பயொி 3ஆம் ரததி யலபனொ கதொைக்ை இபைப்பு பொய் -- 650.56  

2) ) 2016 ிப்பயொி 5 ஆம் ரததி யலபனொ சில்ல கைொள்பதல். பொய் -- 

1000  

3) 2016 ிப்பயொி 15 ஆம் ரததி யலபனொ ஆன்லன் கைொள்பதல். பொய் -- 

3000  

2016 ிப்பயொி 2ஆம் ரததி யலபனொ அிக்லைனின் டி ொக்ைி உள் 

ிலுலய கதொலை பைொய் 650. 46  ைணக்ைிற்கு எடுத்து யபப்ட்ைது எ 

அனுநொித்தொல்., உதொபணநொை – அிக்லை கயினிைப்ட்ை ொில் இபைந்து 

20 ொட்ைளுக்குள் ொக்ைி உள் பள ிலுலய கதொலைரனொ அல்து ொக்ைி 

உள் ிலுலய கதொலைனின் பை குதிலனரனொ அட்லைதொபர்  2016 ிப்பயொி 

22 யலபனொ ிலுலய கதொலைக்ைொை  கசலுத்த ரயண்டும். 

ைொர்டு உொிலநனொர் ிப்பயொி 15 க்குள் ொக்ைி கதொலைலன பளலநனொை 

கசலுத்தி படித்துயிட்ைொர் எ லயத்துக்கைொள்ரயொம். உதொபணநொை – 

ிச்சனிக்ைப்ட்ை யட்டி யிைிதம் நொதத்திற்கு 3.35% எ ைபைத்தில் கைொண்டு, 

ிதி ைட்ைண ைணக்ைீடு ின்யபைநொபொ ைணக்ைீடு கசய்னப்டும்: 

பொய் 650.56 ிலுலய கதொலைக்கு ( ிப்பயொி 3 பதல் ிப்பயொி 15 யலப) 12  

ொட்ைளுக்கு 

யிதிக்ைப்டும் கநொத்த யட்டி கதொலை –பொய் 8.60 

ிலுலயனில் உள் கைொள்பதல் கதொலை, யிதிக்ைப்ட்ை யட்டிைள், ைட்ைணம் 

நற்பொம் ி கதொலைைள் ஏரதனும் இபைந்தொல் அலயபெம் நற்பொம் 

கொபைந்தக்கூடின யட்டிைளும் கசலுத்த ரயண்டின ொக்ைி ிலுலய 

கதொலைபெைன் ரசர்த்து நொர்ச்ச 2 ஆம் ரததி கயினிைப்ட்ை அிக்லைனில் 

ிபதிலிக்கும். 

G. தொநதக் ைட்ைணங்ைள் 

குலந்தட்ச தயலணத் கதொலை, தயலணத் ரததிக்குள் 

கசலுத்தப்ைொயிட்ைொல் தொநதக் ைட்ைணங்ைள் யசூலிக்ைப்டும். 

ப.0-ப.200; யலபனொ கநொத்த ிலுலயத் கதொலைக்கு எதுவுநில்ல; 

ப. 200-ஐ யிை கொின & ப. 500 யலபனொ கநொத்த ிலுலயத் 
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கதொலைக்கு ப.100; ப. 500-ஐ யிை கொின & ப. 1000 யலபனொ 

கநொத்த ிலுலயத் கதொலைக்கு ப.400; ப. 1000-ஐ யிை கொின & ப. 

10,000 யலபனொ கநொத்த ிலுலயத் கதொலைக்கு ப.500; ப. 10.000-ஐ 

யிை கொின கநொத்த ிலுலயத் கதொலைக்கு ப.750.  

 

 

எடுத்துக்ைொட்டு 1 – அட்லை அிக்லை ரததி – வ்கயொபை நொதபம் 2ஆம் ரததி. 

3 ஜயொி 2015 – 2 ிப்பயொி 2015-க்கு இலைரன கசய்னப்ட்ை 

ொியர்த்தல 

1. ப. 5000-க்கு சில்லனொை யொங்ைினலய – 5 ஜயொி 2015 

அன்பொ 

2. ப. 5000-க்கு ஆன்லில் யொங்ைினலய – 15 ஜயொி 2015 

அன்பொ 

2 ஜயொி 2015 அிக்லைனில் எந்த பந்லதன இபைப்பும் 

ரசர்த்துக்கைொள்ையில்ல எில், அட்லைதொபர் ப. 10,000-க்ைொ 

ொியர்த்தலைல ைொட்டும் 2 ிப்பயொி அிக்லைலனப் கபொயொர். 

அட்லைதொபர் ிலுலயத் கதொலைலன 22 நொர்ச் 2015-க்குள், அதொயது அிக்லை 

ரததினிலிபைந்து 20 ொட்ைளுக்குள், கநொத்தத் கதொலை அல்து குலந்தட்ச 

தயலணத் கதொலைக்கு இலைரனனொ ஏரதனும் கதொலைலன அட்லைதொபர் 

கசலுத்த ரயண்டும். 

அட்லைதொபர் 22 ிப்பயொி 2015-க்குள் ணம் கசலுத்தொயிட்ைொல், 

அயபைக்கு தொநதக் ைட்ைணநொை ப. 500 யசூலிக்ைப்டும் (ப.1000-ஐ 

யிை அதிைநொை & ப.10,000 யலப எில் ப. 500). 

எடுத்துக்ைொட்டு 2 – அட்லை அிக்லை ரததி – வ்கயொபை நொதபம் 2ஆம் ரததி. 

3 ிப்பயொி 2015 – 2 நொர்ச் 2015-க்கு இலைரன கசய்னப்ட்ை ொியர்த்தல 

3. ப. 2000-க்கு சில்லனொை யொங்ைினலய – 8 ிப்பயொி 2015 

அன்பொ 

4. ப. 2500-க்கு ஆன்லில் யொங்ைினலய – 19 ிப்பயொி 2015 

அன்பொ 
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2 ிப்பயொி 2015 அிக்லைனில் எந்த பந்லதன இபைப்பும் 

ரசர்த்துக்கைொள்ையில்ல எில், அட்லைதொபர் ப. 4500-க்ைொ 

ொியர்த்தலைல ைொட்டும் 2 நொர்ச் அிக்லைலனப் கபொயொர். அட்லைதொபர் 

ிலுலயத் கதொலைலன 22 நொர்ச் 2015-க்குள். அதொயது அிக்லை 

ரததினிலிபைந்து 20 ொட்ைளுக்குள், கநொத்தத் கதொலை அல்து குலந்தட்ச 

தயலணத் கதொலைக்கு இலைரனனொ ஏரதனும் கதொலைலன அட்லைதொபர் 

கசலுத்த ரயண்டும்.  

அட்லைதொபர் 22 நொர்ச் 2015-க்குள் ணம் கசலுத்தொயிட்ைொல், அயபைக்கு 

தொநதக் ைட்ைணநொை ப. 500 யசூலிக்ைப்டும் (ப.1000-ஐ யிை 

அதிைநொை & ப.10,000 யலப எில் ப. 500) 

H. அவு யபம்பு நீல் ைட்ைணங்ைள் – ரசலயனின் பை குதினொை எஸ்ிஐ 

அட்லை அட்லைதொபர்ைொல் கசய்னப்டும் ைைன் யபம்புக்கு அதிைநொ 

சி ொியர்த்தலைளுக்கு ப்புதிக்ைொம். ிலுலயத் கதொலை ைைன் 

யபம்ல நீிொல் கநொத்த அவு யபம்பு கதொலைனில் 2.5% அல்து ப. 

500, இதில் எது அதிைரநொ அந்த அவு யபம்பு நீல் ைட்ைணத்லத 

யசூலிக்கும். அவு யபம்பு நீல் ிலலந அபொதம் நற்பொம்/அல்து 

யட்டிக் ைட்ைணங்ைளுக்ைொைவும் யசூலிக்ைப்ைொம். 

 

 

I. ண அயநதிப்பு ைட்ைணங்ைள் 

ண அயநதிப்பு ைந்தொல், அட்லைதொபொிைம் குலந்தட்ச அபொதநொை 

ப. 350 பதல் கதொலைனில் 2% யலபனொ ண அயநதிப்புக் ைட்ைணம் 

யசூழ்லிக்ைப்டும் 

 

J. நற்க் ைட்ைணங்ைள்: 

 

 அட்லை நொற்பொதல் ைட்ைணம்: ப. 100 – ப. 250 

 ைட்ைண பசீது திபைம்ப் கபொதல் ைட்ைணம்: ப. 225/ 

 (பொய் 2000 யலப ைொரசொல பம் கதொலை கசலுத்தப்ட்ைொல்) 

ைொரசொல ைட்ைணம்: பொய் 100 

 ைொரசொல எடுத்துக்கைொள்ளுதல் ைட்ைணம்: ப.90/- 
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 அிக்லைலன திபைம்ப் கபொதல் ைட்ைணம்: 2 நொதத்திற்கு ரநொ 

அிக்லைைள் எில் அிக்லை ன்பொக்கு ப. 100/- 

(எலட் தயிப நற் அலத்து யலைனொ அட்லைைளுக்கும் 

கொபைந்தும்)அந்ின கசொயணி ொியர்த்தல ைட்ைணம் 3.5% எலட் 

அட்லைதொபர்ைளுக்கு நட்டும்) 1.99%. 

 

கயிொட்டு ணப் ொியர்த்தலலன இந்தின பொனொை நொற்பொயதற்கு 

னன்டுத்தப்டும் ொிநொற் வீதம் யிசொ/நொஸ்ைர்ைொர்ைொல் 

தீர்நொிக்ைப்டும், இந்ிலனில் ொியர்த்தல கசய்னப்டும் 

ரததினன்பொ அயற்ொல் ிர்யைிக்ைப்டும் ொிநொற் வீதங்ைின் 

அடிப்லைனில், அப்ொியர்த்தல எஸ்ிஐ அட்லைனொல் 

தீர்க்ைப்ைொம், இத்ரததி ொியர்த்தல கசய்னட்ை அரத ரததினொை 

இல்ொநலும் இபைக்ைொம். கயிொட்டு ணப் ொியர்த்தலக் 

ைட்ைணநொ 3.5% யிசொ/நொஸ்ைர்ைொர்ைொல் ைிர்ந்துகைொள்ப்டும் 

கதொலைனொ நொற்ப்டும் இந்தின பொனில் ிடித்துக்கைொள்ப்டும். 

இந்தின பொய் நதிப்ிற்கு நொற்ப்டும் கயிொட்டு ொணன 

ொியர்த்தலக்ைொ  ைட்ைணம் யிசொ / நொஸ்ைர் ைொர்டு ைிர்வு பம் 

கப்டும் 

 

 

2. யபம்புைள் 

 ைைன் யபம்பு நற்பொம் கபொக்ை யபம்பு ஆைினலய உட்பு எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் 

ைைன் யலபனலனின் அடிப்லைனில் அட்லைதொபர்ைிைம் துக்ைீடு 

கசய்னப்டும் (இலணப்பு அட்லைதொபர்ைள் பதன்லந ைணக்கு தொபொின் 

யபம்புைலரன ைிர்ந்துகைொள்யொர்ைள்). இந்த யபம்புைள் அட்லை யிிரனொை 

ரபத்தில் அட்லைதொபொிைம் கதொியிக்ைப்டும். ைைன் யபம்பு நற்பொம் கபொக்ை 

யபம்புைள் வ்கயொபை அிக்லைனிலும் அட்லைதொபபைக்கு கதொியிக்ைப்டும். 

அிக்லை உபையொக்ைப்டும் ரபத்தில் இபைக்கும் ைைன் யபம்பு (அதொயது 

னன்டுத்துயதற்கு ைிலைக்கும் ைைன் யபம்பு) அிக்லைனின் பை குதினொை 

யமங்ைப்டும். எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் அட்லைதொபர் ைணக்லை பை குிப்ிட்ை 

ைொத்திற்கு பைபல நபொொர்லய கசய்பெம், உட்பு யலபனலனின் 

அடிப்லைனில் அட்லைதொபர் ைைன் யபம்பு அதிைொிக்கும் அல்து குலபெம். 

தங்ைள் ைைன் யபம்ல அதிைொிக்ை ிலக்கும் அட்லைதொபர்ைள் அலத 



எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் யிலனிடுதல் கைொள்லை 

12 

எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-க்கு எளதி, தங்ைள் யபைநொத்லத கதொியிக்கும் ிதி 

ஆயணங்ைல யமங்குயதன் பம் கசய்னொம். எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் தன் 

கசொந்த யிபைப்புொிலந நற்பொம் யமங்ைப்ட்டுள் புதின ஆயணங்ைின் 

அடிப்லைனில், அட்லைதொபொின் ைைன் யபம்ல அதிைொிக்ைொம். 

 

3. ைட்ைணப் ட்டினலிைல் நற்பொம் அிக்லை 

 

a) எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் அட்லைதொபபைக்கு ைலைசி அிக்லைனிலிபைந்து 

அட்லைதொபொின் ைணக்ைில் யபவு லயத்துள் கதொலைைள் நற்பொம் ற்பொ 

லயத்துள் ொியர்த்தலைள் ஆைினயற்ல ைொண்ிக்கும் பை நொதொந்திப 

அிக்லைலன அனுப்பும். அந்த ைொைட்ைத்தில் அட்லை கசனல்ொட்டில் 

இபைந்திபைக்கும். எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் பை பன்ரப தீர்நொித்த ரததினில், 

அட்லை ைணக்ைில் உள் ொியர்த்தலைின் அிக்லைலன தியில் 

உள் பையொிக்கு அஞ்சல் கசய்பெம் அல்து தியில் உள் நின்ஞ்சல் 

பையொிக்கு நின்ஞ்சல் கசய்பெம்.  

 

b) அட்லைதொபபைக்கு ைைன் அட்லைைள் பை சுமற்சி ைைன் யசதினொை 

யமங்குைின்து. அிக்லைனில் அச்சிைப்ட்டுள் குலந்தட்ச தயலணத் 

கதொலைலன நட்டுரந கசலுத்த அட்லைதொபர் ரதர்ந்கதடுக்ைொம் ரநலும் 

இம்நொதிொினொ கதொலை தயலணத் ரததிக்கு பன்ொை அனுப்ப்ை 

ரயண்டும், இத்ரததி உங்ைள் அிக்லைனிலும் அச்சிைப்ட்டிபைக்கும். 

நீதபள் ிலுலயத் கதொலை அடுத்த அிக்லைைில் 

ரசர்த்துக்கைொள்ப்டும். அட்லைதொபர் கநொத்த தயணத் கதொலைலனரனொ 

அல்து குலந்தட்ச தயலணத் கதொலைக்கு அதிைநொ ஏரதனும் 

கதொலைலனரனொ கசலுத்துயதற்கு ரதர்ந்கதடுக்ைொம். ஏரதனும் பந்லதன 

அிக்லைைின் குலந்தட்ச தயலண கசலுத்தப்ைொநலிபைந்தொல், அது 

அட்லைதொபர்ைின் தற்ரொலதன குலந்தட்ச தயலணத் கதொலைபெைன் 

ரசர்த்துக்கைொள்ப்டும், அட்லைதொபர்ைள் ைைன் யபம்ல நீபொம் ிலுலயத் 

கதொலைபெைன் ரசர்த்துக்கைொள்ப்டும். 

 

குலந்தட்ச தயலணத் கதொலை ிலுலயத் கதொலைனின் 5% ஆைரயொ 

அல்து ப. 200 (இயற்ில் எது அதிைரநொ அது) நற்பொம் கொபைந்தும் 

அலத்து யொிைள் நற்பொம் ஈஎம்ஐ (ஈஎம்ஐ அடிப்லைனிொ 
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தனொொிப்புைளுக்கு நட்டும்). கபொக்ை அல்து ைைன் யபம்பு அலய 

நீிொல், அவுக்கு நீின கதொலைபெம் (ஒயிஎல்), எம்ஏடில்-ல் 

ரசர்க்ைப்டும். ஏரதனும் பந்லதன அிக்லைைின் எம்ஏடி 

கசலுத்தப்ைொநல் இபைந்தொல், அதுவும் குலந்தட்ச தயலணத் 

கதொலைனில் ரசர்த்துக்கைொள்ப்டும். 

 

 

c) அட்லைனின் ிலுலயத் கதொலைக்ைொை கசலுத்தும் ணம் அடுத்தத்த 

அிக்லைைில் அங்ைீைொிக்ைப்டும். 

 

 

d) அட்லைதொபொின் அட்லை ிலுலயத் கதொலைக்ைொை கப்டும் ணம் 

குலந்தட்ச தயலணத் கதொலை (கொபைந்தும் அலத்து யொிைள் + ஈஎம்ஐ 

அடிப்லைனிொ தனொொிப்புைள் நீதொ ஈஎம்ஐ + கநொத்த ிலுலயத் 

கதொலைனின் 5% ஆைினயற்ல உள்ைக்ைி), அபொதங்ைள் & நற் 

ைட்ைணங்ைள், யட்டி ைட்ைணங்ைள், லைனிபைப்பு நொற்பொதல் ிலுலயத் கதொலை, 

யொங்குதல் ிலுலயத் கதொலை நற்பொம் கபொக்ை பன்கதொலை என் யொிலசனில் 

சொிகசய்னப்டும். 

 

e) அட்லைக் ைணக்குக்ைொ கதொலைைள் ின்யபைம் யமிைில் ஏரதனும் 

ன்ில் கசய்னப்ைொம்: 

www.sbicard.com இலணனதத்திற்குள் உள்நுலமந்து ரகட் ரதர்லயப் 

னன்டுத்தி கட்ரங்ைிங் அல்து உங்ைள் எஸ்ிஐ ஏடிம் நற்பொம் ற்பொ 

அட்லை பநொை ணம் கசலுத்தொம். 

அிக்லைனின் ின் க்ைத்தில் யமங்ைப்ட்டுள் பையொிக்கு பை 

ைொரசொல அல்து யலபரயொலலன அனுப்புயதன் பநொை ணம் 

கசலுத்தொம்.  

உங்ைள் ைபத்தில் உள் எஸ்ிஐ யிடு கட்டிைள் அல்து ினநிக்ைப்ட்ை 

ஸ்ரைட் ரங்க் ஆஃப் இந்தினொ ைிலைில் பை ைொரசொல அல்து 

யலபரயொலலன ரொடுயதன் பநொை ணம் கசலுத்தொம்.  

ைொரசொல/யலபரயொல 

http://www.sbicard.com/
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“எஸ்ிஐ அட்லை எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்கு ணம் கசலுத்தும்டி 

இபைக்ை ரயண்டும். 

ஈசிஎஸ்: ணம் ரதர்ந்கதடுக்ைப்ட்டுள் ைபங்ைில் உள் எக்ட்பொிக் 

ைிினொிங் சிஸ்ைம் (ஈசிஎஸ்) பநொை ணம் கசலுத்தப்ைொம். 

 

f) எஸ்ிஐ அட்லை அிக்லைனில் உள் ிலுலயத் கதொலைைல கசலுத்தும் 

ல்ரயபொ பலைல யமங்குைின்து, இது நொதொந்திப அிக்லைனின் 

ின்புத்திலும் எஸ்ிஐ அட்லை இலணனதத்திலும் யிக்ைப்ட்டுள்து. 

 

g) தயலணப் ட்டினல் ிபச்சிலைள்: அிக்லைைின் அலத்து 

உள்ைக்ைங்ைளுக்ைொை, அட்லைதொபர் அிக்லைத் ரததினிலிபைந்து 30 

ொட்ைளுக்குள், எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-இைம் ஏரதனும் பபண்ொடு இபைந்தொல் 

அலத கதொியித்து, அந்த பபண்ொடுைள் எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-ஆல் சொினொலய 

எக் ைண்ைினப்ைொயிட்ைொல், அந்த உள்ைக்ைங்ைள் அட்லைதொபபொல் 

சொினொலய எ ஏற்பொக்கைொள்ப்ட்ைதொை ைபைதப்டும். அப்டி ஏரதனும் 

பபண்ொடுைள் ற்ின தையல் கப்ட்டிபைந்தொல், எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் 

தற்ைொலிைநொை அந்த ைட்ைணத்லத நொற்ினலநக்ைொம். அடுத்து யபைம் 

ஆய்வுைள் படிந்தொல், அட்லைதொபொின் ைணக்ரை அதற்ைொ கொபொப்ல 

ஏற்ற்பொக்கைொள் ரயண்டும், அந்த ைட்ைணம், ைட்ைண பசீதுக்ைொ ப. 225 

எனும் ைட்ைண இபசீது கபொதல் ைட்ைணத்துைன், அடுத்துயபைம் அிக்லைனில் 

குிப்ிைப்டும். 

 

 

 

h) யொடிக்லைனொர் குலதீர்த்தல்: அலத்து குலைளும் பைங்ைிலணப்பு 

அதிைொொி (ரொைல் ஆஃிசர்), அ.க. எண் 29 – ஜிபீஒ, புதுகைல்லி – 110001 என் 

பையொிக்ரைொ அல்து என் nodalofficer@sbicard.com நின்ஞ்சலுக்ரைொ 

அனுப்ப்டும்.  

 

i) கதொைர்பு யியபங்ைள்:   

mailto:nodalofficer@sbicard.com
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அலத்து கதொலரசிைிலிபைந்தும்   : 39 02 02 02 (கநொலலிலிபைந்து 

அலமக்கும்ரொது உங்ைள் ைபத்தின் எஸ்டீடி குிபட்லை பன்ொல் இை 

ரயண்டும்)  

: 1860 180 1290 

எஸ்ிஐ கபனில்ரய ைைன் அட்லைக்ைொை: இந்தினொயிலிபைந்து எங்ரைனிபைந்தும் 

எஸ்ிஐ கபனில்ரய ைைன் அட்லை உதயி அலமப்ல கதொைர்பு கைொள்ொம் 

அலத்து கதொலரசிைிலிபைந்தும்   : 39 02 12 12 (கநொலலிலிபைந்து 

அலமக்கும்ரொது உங்ைள் ைபத்தின் எஸ்டீடி குிபட்லை பன்ொல் இை 

ரயண்டும்) : 1800 180 1295 

 

அஞ்சல் பையொி: ரநொர் – யொடிக்லைனொர் ரசலயைள், எஸ்ிஐ ைொர்ட்ஸ் & 

ரகநண்ட் சர்வீசஸ் ி. லிட்., டிஎல்எஃப் இன்ஃிிடி ையர்ஸ், ையர் சி, 12யது 

தம், ிொக் 2, ில்டிங் 3, டிஎல்எஃப் லசர் சிட்டி குர்ைொன் – 12002 (ஹொினொொ) 

இந்தினொ www.sbicard.com அல்து அ.க. எண் 28 – ஜிபீஒ, புதுகைல்லி - 

110001 எனும் பையொிக்கு அஞ்சல் பநொை எளதுயதன் பநொை 

feedback@sbicard.com எனும் நின்ஞ்சல் பையொிக்கு எளதுயதன் பநொை 

 

4. தயலண தயபொதல் 

ஆர்ிஐ இைநிபைந்து திவு சொன்ிதழ் கற்பொ எஸ்ிஐஉிஎஸ்எல் இல் 

உபொப்ிபொை இபைக்கும் ைைன் தையல் ைம்கிக்கு பை ைைன் அட்லை 

லயத்திபைப்யர் இனல்புில ற்ி புைொர் அிக்கும் பன், ொங்ைள் 

அட்லைதொபபைக்கு பன்  பை நொதொந்திப 'அிக்லைலன அனுப்ப்டும். 

 

பை அட்லைதொபர் இதற்கு பன் ணம் கசலுத்த தயினயர் எ புைொர் ஏதும் 

இபைந்தொல், அதன் தன்லநலன கொபைத்து, அயற்ல அயன் / அயள் ொக்ைி 

உள் ைைன் கதொலைலன கசலுத்த ரயண்டும். அதன் ின்ர், 

எஸ்ிஐசிிஎஸ்எல் ைைன் தையல் ிபொயத்திைநிபைந்து ைைன் கசலுத்த 

தயினயொின் ிலலநலன திபைம் கபொம். இத்தலைன நொற்ங்ைள் 

யொடிக்லைனொொின் ைைன் அிக்லைனில் ிபதிலிக்ை 45-60 ொட்ைள் யலப 

ஆைொம். 

 

http://www.sbicard.com/
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அரத ரொல், ைைன் அட்லை யசதிைல லைனொளும்  யிதிபலைள் நற்பொம் 

ிந்தலைள் சப்ிகநன்ைொி/ ஆட் ஆன்  அட்லைதொபபைக்கும் கொபைந்தும். 

 

 (SBICPSL) எஸ்ிஐசிிஎஸ்எல் ொிந்துலபக்ைப்டும் யடியத்தில் வ்கயொபை 

நொதபம் அட்லை உொிலநனொர்ைின் தபவு யிபங்ைல ைைன் தையல் 

அிக்லை  ிபொயத்திற்கு சநர்ப்ிக்கும். . ைைன் தையல் அிக்லை ிபொயம் 

30 ொட்ைளுக்குள் தங்ைள் சர்யொில் (யமங்ைி) சநர்ப்ிக்ைப்ட்ை தபயில 

திரயற்பொைிது. 

 தயலண தயபொம்ரொது, அட்லைதொபபைக்கு அஞ்சல், கதொலைல், 

கதொலரசி, நின்ஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் கசய்தி ஆைினயற்ின் பம் அட்லை 

ைணக்ைில் உள் ஏரதனும் ிலுலயத் கதொலைலன கசலுத்துநொபொ 

அவ்யப்ரொது ிலவூட்டிைள் அனுப்ப்டும் நற்பொம்/அல்து ிலவூட்ை, 

ின்கதொைப நற்பொம் தயலணைல யசூலிக்ை பன்ொம் தபப்ிலப 

ஈடுடுத்தொம். ினநிக்ைப்டும் ஏரதனும் பன்ொம் தபப்ிர், ைைன் 

யசூலிப்தன் நீதொ ைத்லத யிதிபலைளுைன் பளலநனொ 

இணங்ைினிபைக்ை ரயண்டும். 

 

 பதன்லந அட்லைதொபொின் தியொொ ில அல்து இப்ின் ரொது, 

அட்லை ைணக்ைில் உள் கநொத்த ிலுலயத் கதொலை, இன்னும் அட்லை 

ைணக்ைில் யசூலிக்ைப்ைொத ஏரதனும் அபொதங்ைள் உைன் ரசர்த்து, 

எஸ்ிஐசிபீஎஸ்-இைம் உைடினொை, பளலநனொை கசலுத்தப்ை ரயண்டும், 

ரநலும் அட்லை ைணக்கு உைடினொை இபத்து கசய்னப்டும். அட்லை 

ைணக்ைின் ஏரதனும் ிலுலயனிலுள் கதொலைலன கசலுத்துயதில் பதன்லந 

அட்லைதொபொின் கசொத்து கொபொப்புள்தொகும், ரநலும் அம்நொதிொினொ 

ிலுலயத் கதொலைலன நீட்தில் ஆகும் சட்ைொீதினொ ைட்ைணங்ைள் நற்பொம் 

கசவுைள் உள்ிட்ை, அலத்து கசவுைளுக்ைொைவும் எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-க்கு 

கதொைர்ந்து இமப்பீடு அிக்ை ரயண்டும். இந்த நொதிொி திபைம் கசலுத்தும் 

கதொலைைள் ிலுலயனில் இபைந்தொல், அதன் பன்கூட்டிரன இபைக்கும் 

யிலைளுக்கு ஏற்ை ிதிக் ைட்ைணங்ைல கதொைர்ந்து யசூலிக்ை 

எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-க்கு உொிலந உண்டு.   

 

 

5 அட்லை லயத்திபைக்கும் உொிலநனின் படிவு/தள்ளுடி கசய்தல் 
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a) அட்லைதொபர் எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-க்கு எளதுயதன் பம் அல்து எஸ்ிஐ 

அட்லை உதயி கதொலரசி எண்ணுக்கு அலமப்தன் பம், நற்பொம் 

அட்லைலன(ைல) குபொக்ைொை கயட்டுயதன் பம், எந்த ரபத்திலும் 

ப்ந்தத்லத படித்துக்கைொள்ொம். இலணப்பு அட்லைைள் (ஆட்-ஆன் 

ைொர்ட்ைள்) உள்ிட்ை அலத்து அட்லைைளும் எளத்துபூர்ய ரைொொிக்லைனின் 

அடிப்லைனில் படிவுக்கு யபைம். இந்த படிவு அட்லைனின் ைணக்ைில் உள் 

அலத்து ிலுலயனிலுள் கதொலைபெம் கசலுத்தப்ட்ை ிகு னன்ொட்டிற்கு 

யபைம். ஆண்டுரதொபொநொ, ரசர்க்லை அல்து புதுப்ிப்பு ைட்ைணங்ைள் எதுவும் 

பை குிப்ிட்ை யிைிதத்தின் அடிப்லைனில் திபைம் அிக்ைப்ை நொட்ைொது. 

 

b) எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் யணிை அல்து ொதுைொப்பு ைொபணங்ைளுக்ைொை 

அயசினம் எ ிலத்தொல் நற்பொம்/ அல்து ஏரதனும் சட்ை 

ையடிக்லைகனடுக்கும் பைலந, நற்பொம்/அல்து ஏரதனும் அபசொங்ை 

ஆலணனம் ரைொொிக்லை கசய்தொல், நற்பொம்/அல்து எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் & 

அதன் யொடிக்லைனொபைக்கு கொபைந்தும் சட்ைங்ைள் & ளங்குபலைின் ைீழ் 

கொபைந்திொல், எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் அட்லைதொபொின் ைணக்லை எந்த 

ரபத்திலும் னன்ொட்லை தலை கசய்னொம், படிவுக்கு கைொண்டு யபொம் 

அல்து இலைிபொத்தொம். 

 

அட்லைதொபர் ிலுலயத் கதொலைலன கசலுத்தத் தசிொல் அல்து ைைன் 

யபம்பு அலய யிை நீிொல், ைைன் அட்லை யசதிலன எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்  

இலைிபொத்தொம். அட்லை ப்ந்தம் படிந்த ிரைொ அல்து அட்லை 

ைணக்ைின் னன்ொடு இலைிபொத்தப்ட்டுள்ரொரதொ அந்த அட்லை 

ைண்டிப்ொை னன்டுத்தப்ைக் கூைொது.  

 

c) இது ரொன் பை சூழ்ிலனில், அட்லைதொபர் (சட்ைொீதினொை 

ரதலயப்டும் ஏரதனும் தயலண தயபொதல் அல்து ி அிக்லைக்கு 

உட்ட்டு) உைடினொை ைணக்ைில் ிலுலயனிலுள் கநொத்தத் கதொலைலனபெம் 

எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-இைம் கசலுத்த ரயண்டும். இது ப்ந்தத்தின் ைீழ் 

ைணக்ைில் இன்னும் யசூலிக்ைப்ைொநல் இபைக்கும் அலத்து ொியர்த்தலைள் 

நற்பொம் நற் கதொலைைள் உள்ிட்ை, அலத்துத் கதொலைைலபெம் 

உள்ைக்கும். அட்லைதொபர் இம்நொதிொினொ அலத்து ிலுலயத் 
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கதொலைைலபெம் கசலுத்தும் யலப அட்லைதொபொின் ைணக்கு படிபெள்தொை 

ைபைத்தில் எடுத்துக்கைொள்ப்ை நொட்ைொது. 

 

6.  அட்லை கதொலந்துரொதல்/திபைடுரொதல்/தயொை னன்டுத்தப்டுதல் 

a) பதன்லந அல்து ஏரதனும் கூடுதல் அட்லை தயொ இைத்தில் 

லயக்ைப்ட்டிபைந்தொல், கதொலந்துரொொல், திபைைப்ட்ைொல், 

உபைக்குலந்தொல், கப்ைொயிட்ைொல் அல்து அட்லைதொபொின் அனுநதி 

இல்ொநல் ைைன் அட்லை னன்டுத்தப்டுயதொை சந்ரதைித்தொல், 

அட்லைதொபர் படிந்தயலப உைடினொை எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-ஐ 

கதொைர்புகைொள் ரயண்டும். பை அட்லை கதொலந்துயிட்ைது எ அிக்லை 

கசய்தொல், அது அட்லைதொபபைக்கு ின்ர் திபைம் ைிலைத்தொல், எந்த 

சூழ்ிலனிலும் அலதப் னன்டுத்தக் கூைொது, அட்லைதொபர் அந்த 

அட்லைலன குபொக்ைொை இபண்ைொை கயட்ை ரயண்டும்.  

 

 அட்லைதொபர் ஐயிஆர் அல்து எங்ைள் இலணனதம் 

sbicard.comorஅல்து எஸ்எம்எஸ் அடிப்லைனிொ ரசலய பம் 

அட்லைலன உைடினொை தலை கசய்னொம். 

 எஸ்எம்எஸ் பம் உங்ைள் கதொலந்த/திபைைப்ட்ை அட்லைலன தலை 

கசய்ன, உங்ைள் திவுகசய்னப்ட்ை கநொலல் எண்ணிலிபைந்து கயபொம் 

BLOCK XXXX என் கசய்திலன 5676791 எனும் எண்ணுக்கு 

எஸ்எம்எஸ் கசய்னவும். (XXXX = உங்ைள் அட்லைனின் எண்ணின் ைலை 

ொன்கு இக்ைங்ைள் ஆகும்). உங்ைள் ரைொொிக்லை கசய்னப்ட்ை 5 

ிநிைங்ைளுக்குள் பை உபொதிப்டுத்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ீங்ைள் 

கொயிட்ைொல், தனவுகசய்து அட்லை தலைகசய்னப்ட்ைதொை 

ைபைதொதீர்ைள். தனவுகசய்து உதயி லநனத்திற்கு அலமப்பு யிடுத்து 

உங்ைள் அட்லைலன உைர தலை கசய்பெங்ைள் ரநலும் ஏரதனும் 

தயொ னன்ொட்லை தயிர்க்ைவும். 

 

 

b) எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-இைம் அட்லை கதொலந்தது ற்ி அிக்லை கசய்பெம் 

ரபத்திற்கு பன்ொல் கசய்னப்ட்டிபைக்கும் ொியர்த்தலைள் எதற்கும் 

http://sbicard.com/
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எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் கொபொப்ொைொது அல்து கொபொப்ரற்ைொது, அதற்கு 

அட்லைதொபரப பளப் கொபொப்ொயொர். அட்லை கதொலந்தது அல்து 

திபைடுரொது ற்ி எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-இைம் கதொியிப்துைன், கூடுதொை 

அட்லைதொபர் ைைன் அட்லை(ைள்) திபைடுரொது/கதொலந்தது ற்ி 

ைொயல்துலனிைம் புைொர் கசய்து பை எஃப்ஐஆர்-ஐ தொக்ைல் கசய்ன ரயண்டும். 

இபைப்ினும், அட்லைதொபொின் சம்நதத்துைன், அல்து கூடுதல் அட்லைதொபொின் 

சம்நதத்துைன் அட்லை அல்து ின்ல கற்பொ பையர் தயொை 

னன்டுத்திொல் ஏற்டும் இமப்பு எல்ொயற்ிற்கும் அட்லைதொபரப 

கொபொப்ொயொர்.  

 

c) அட்லைதொபர் ரநொசடி கசய்பெம் யிதத்தில் ைந்துகைொண்ைொல், அயரப 

அலத்து இமப்புைளுக்கும் கொபொப்ொயொர். அட்லைதொபர் ினொனநொ 

ையநின்ி ைந்துகைொண்ைொல், ஏற்டும் அலத்து இமப்புக்கும் அயரப 

கொபொப்ொைொம். இது அட்லைதொபர் எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-ஆல் 

குிப்ிட்டுள்டி ொதுைொப்பு ையடிக்லைைல ின்ற்த் தயிொல் 

கொபைந்தும்.  

 

d) அட்லை அல்து ின்ின் கதொலதல், திபைட்டு அல்து தயொ 

னன்ொடு கதொைர்ொது எ எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் ைபைதிொல், 

அட்லைதொபர் அல்து ஏரதனும் கூடுதல் அட்லைதொபபைக்கு குிப்ிைொநல் 

ைொயல்துல அல்து நற் கொபைந்தும் அதிைொொிைிைம் ஏரதனும் 

தையல்ைல அிக்ைொம்.  

 

e) உங்ைள் ைைன் அட்லை ைணக்ைின் கநொலல் எண் உள்ிட்ை கதொைர்பு 

யியபங்ைில் கசய்னப்டும் நொற்ங்ைள் அலநப்ில் புதின நற்பொம் பந்லதன 

கதொைர்பு யியபங்ைள் உங்ைளுக்கு கதொியிக்ைப்டும். எங்ைள் திவுைில் 

கநொலல் எண் உள்ிட்ை உங்ைள் தற்ரொலதன கதொைர்பு யியபங்ைலப் 

புதுப்ிப்து ஆரொசிக்ைப்டுைின்து. 

 

f) எஸ்ிஐ அட்லை சி குிப்ிட்ை கதொலந்த / திபைைப்ட்ை 

அட்லைைளுக்கு  ைொப்பீடு யசதிபெம் யமங்குைிது. எஸ்ிஐ ைொர்ட் பம் 

அியிக்ைப்ட்ை டி இன்சூபன்ஸ் ைொப்பீைொது  ைொட்ைொ ஏஐஜி கஜபல் 

இன்சூபன்ஸ் ைம்கி லிநிகைட் அல்து ரயபொ ைொப்பீட்டு ிபொயங்ைள் 
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பம் யமங்ைப்டுைிது. இது கதொைர்ொ அலத்து 

கொபொப்புைளுக்ைொ தீர்லயபெம் ைொட்ைொ ஏஐஜி கஜபல் இன்சூபன்ஸ் 

ைம்கி லிநிகைட் ஏற்கும். கொபொப்புைின் தீர்வு ைொபணநொை எளம் எந்த 

நபொப்புைளுக்கும் எஸ்ிஐ அட்லை கொபொப்பு ஏற்ைொது. ைொப்புபொதி 

யிதிபலைள் நற்பொம் ிந்தலைள் ற்ின ரநலும் யியபங்ைளுக்கு, 

அட்லைனின் உலைலநனொர்ைள் கயல்ைம் ைிட்டில் உள் சிற்ரட்லை 

ொர்க்ைவும் அல்து www.sbicard.com என் இலணன தத்தில் கசன்பொ 

ொர்க்ைவும் அிவுபொத்தப்டுைிொர்ைள். " 

7. ிபைைம் 

ைைன் தையல்ைள் ிபொயம் இந்தின அபசு நற்பொம் இந்தின ொிசர்வ் யங்ைி 

(ஆர்ிஐ) னின் பதன்லந கபை ிபொயநொை யிங்குைிது. இது இந்தின ிதி 

அலநப்ின் கசனல்ொட்டு நற்பொம் ஸ்திபத்தன்லநலன ரநம்டுத்தும் 

பனற்சினில் உள்து. ஆர்ிஐ பெைன் இலணந்து, இது யங்ைிைள் நற்பொம் ிதி 

ிபொயங்ைளுக்கு இலைனில் ொிநொப்டும் தையல்ைள் பை னனுள் 

இனங்ைலநப்ொக்கும் பனற்சினில் ஈடுடுைிது. இதன் பம் அட்லைதொபர் 

ல்ரயபொ ிபொயங்ைிைநிபைந்து ைைன் யபம்புைல கபடிைிது. 

 

ைொர்டு உொிலநனொர் (SBICPSL) எஸ்ிஐசிிஎஸ்எல் க்கு( அது ஆர்ிஐ 

இைநிபைந்து திவு சொன்ிதழ் கற்தொை இபைக்கும் ட்சத்தில்.) பை ைைன் 

தையல் ிபொயத்திற்கு அட்லைதொபர் தையல்ைல ைிர்ந்து கைொள் அதிைொபம் 

உள்லத த்துக்கைொள்ைிது.  

   

 (SBICPSL) எஸ்ிஐசிிஎஸ்எல் அட்லைதொபொின் திபைம்ச் கசலுத்துலை 

கதொைர்ொ தையல்ைல 45 –60 ொட்ைளுக்குள்ொ  ைொத்திற்குள்  ைைன் 

தையல் ிபொயத்திற்கு யமங்குயொர். 

  

ஏரதனும் ிபச்சல ஏற்ட்ைொல், SBICPSL அட்லைதொபபைக்கு தயினயர் 

என்பொ புைொபிப்தற்கு பன்தொை அத்தினொயசினநொ நொற்ங்ைலபெம்  

திபைத்தங்ைலபெம் கசய்பெம். 

ஆனினும், இது ரொன் சர்ச்லசைள் எளந்தொல்  அல்து  

கயிப்டுத்துலை  / ொிலீஸ் ற்ின தையல் ைிலைத்தொல்,  அல்து 

(ைொன்டின்கஜன்ட்) ிந்தலக்குட்ட்டு அதன் தன்லநலனப் கொபைத்து 

யமக்ைொது ையத்தில் கைொள்ப்ட்டு தீர்த்து லயக்ைப்டும். 

 அட்லைதொபர் ற்ின யியபங்ைல ஏஎரதனும் ஏற்ைரய உள் அல்து 

எதிர்ைொ ைைிக்கும் அலநப்புைிைம் அட்லைதொபபைக்கு எந்த 

பன்ியிப்பும் இன்ி ைிர்ந்துகைொள் எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் அதிைொபபள்யர் 
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எ அட்லைதொபர் அங்ைீைொிக்ைின்ொர், ரநலும் இம்நொதிொினொ யியபங்ைள் 

அட்லைதொபொின் ரர்நலனொ அல்து எதிர்நலனொ கசனல்ொடு/தயலண 

தயபொதலுைன் கதொைர்புள்தொை இபைக்ைொம். இம்நொதிொினொ புதுப்ிப்பு 

ைைிக்கும் அலநப்ின் அிக்லைனில் ிபதிலிக்ை 45-60 ொட்ைல 

எடுத்துக்கைொள்ொம். 

 ைைிக்கும் அலநப்புைள் இந்தின ிதினினல் அலநப்ின் கசனல்ொடு 

நற்பொம் ிலப்புத்தன்லநலன ரநம்டுத்துயதற்ைொை இந்தின அபசு நற்பொம் 

இந்தின ொிசர்வ் யங்ைினொல் (ஆர்ிஐ) கதொைங்ைப்ட்ை பை பன்கடுப்ொகும். 

இது யங்ைிைள் நற்பொம் ிதி ிபொயங்ைளுக்கு இலைரன தையல் 

ொிநொிக்கைொள்யதற்ைொ பை சிப்ொ கசனல்பலலன யமங்கும் ஆர்ிஐ-

ன் பனற்சிைளுைன் த்துப்ரொைின்து, இதொல் ல்ரயபொ ிபொயங்ைின் 

சிப்ொ ைைன் யசதிைள் அட்லைதொபர்ைளுக்கு ைிலைக்ைின்து. 

 அட்லை ைணக்குைள், உபொதிப்டுத்தல் நற்பொம் ி ிர்யொை ரசலயைின் 

பலனொ கசனல்ொட்டிற்ைொை ிதி ிபொயங்ைள், பதொிைள் நற்பொம் 

எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் உைன் இலணந்துள் பன்ொம் தபப்ிர்ைிைம் ணம் 

கசலுத்துதலில் உள் தயலண தயபொதல் உள்ிட்ை அட்லைதொபொின் 

யியபங்ைல ைிர்ந்துகைொள் எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-க்கு அதிைொபம் உண்டு 

எவும் அட்லைதொபர் அங்ைீைொிக்ைின்ொர்.  

 எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-ன் ல்ரயபொ தனொொிப்புைள் நற்பொம் ரசலயலன 

யமங்குதல் நற்பொம் சந்லதப்டுத்துதல் ரொக்ைங்ைளுக்ைொை எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல்-

ன் ஏரதனும் பதன்லந, துலண, கூட்டு அல்து இலண ிபொயங்ைள் அல்து 

அதன் குள ிபொயங்ைள், துலண ிபொயங்ைள், ரசர்க்லை ிபொயங்ைள், 

நற்பொம் இலண ிபொயங்ைிைம், அட்லைதொபர் ற்ின தையல யமங்ை 

எஸ்ிஐசிபீஎஸ்எல் ரநலும் அட்லைதொபொின் யியபங்ைல 

ைிர்ந்துகைொள்ொம்.  

 

எஸ்ிஐ அட்லை நிை பக்ைினநொ யிதிபலைள் நற்பொம் ிந்தலைளுக்கு 

www.sbicard.com எனும் பையொிக்கு யபைலை கசய்னவும் 

 

பக்ைினநொ ளங்குபல தையல் 

 

http://www.sbicard.com/
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- அட்லைனொது இந்தினொயில் நட்டுநல்ொநல்  கயிொட்டிலும் 

கசல்லுடினொகும்.இபைந்த ரொதிலும், இதொல் ரொல் நற்பொம் பூைொன் 

ரொன் ொடுைில் கயிொட்டு ொணன ொிநொற்ங்ைல கசய்ன இனொது. 

(கசல்லுடி ஆைொது). 

- இந்தினொவுக்கு கயிரன ஆர்ிஐ கசொயணி ைட்டுப்ொட்டு ளங்குயிதிைள் 

நற்பொம் அந்ினச் கசொயணி ரநொண்லந சட்ைம், 1999 கொபைந்தும் 

சட்ைத்திற்கு இணங்ை ொியர்த்தலக்ைொை அட்லைலன னன்டுத்த ரயண்டும். 

இலணன யர்த்தை இலணனதங்ைள் பம் அந்ின கசொயணி யர்த்தைங்ைள் 

அனுநதிக்ைப்டுயதில்ல. ஏரதனும் நீல்ைள் ையடிக்லைைள் 

ரநற்கைொண்ைொல் அல்து இணங்ை நபொத்தொல், ீங்ைள் 

தண்ைலக்குொினயபொவீர்ைள் என்லதக் ையத்தில் கைொள்ை. ீங்ைள் உங்ைள் 

அந்ினச் கசொயணி உொிநம் குித்து  உங்ைள் அங்ைீைொிக்ைப்ட்ை பையொிைம் 

(ஏடி) ொிசீலிக்ை ரயண்டும் 

 

   உங்ைள் ைைன் அட்லை ைணக்ைில் ஏரதனும் இபைப்பு இபைந்தொல்  எஸ்ிஐ 

ைொர்டு உங்ைளுக்கு இந்த கதொலைலன திபைப்ி தப உொிலந உண்டு.கயிொட்டு 

ிபொயங்ைில் பதலீடு கசய்னரயொ அல்து உபொப்ிர்ைொயதற்ைொைரயொ 

தனவு கசய்து  கசலுத்துதலுக்ைொ ைைன் அட்லைைல னன்டுத்த 

ரயண்ைொம்.  அரத ரொல், கயிொட்டில் கூட்ைொை இலணந்திபைப்யர்ைள் 

(ஜொனின்ட் கயன்ைொர்)  அல்து பள உொிலநபெலைன துலண 

ரொன்யர்ைளுக்கு ஆர்ிஐ னின் நொஸ்ைர் லைபக்ஷன் ரைபக்ட் 

இன்கயஸ்ட்கநன்ட் இனக்ைம் ைீழ் ரபடி பதலீடுைள் அனுநதிக்ைப்ை 

நொட்ைொது. 

குடினிபைப்ொர்ைளுக்கு இதப கசலுத்துதல்ைளுக்கு ஆர்ிஐ நொஸ்ைர் சர்குர் -  

இதப நொஸ்ைர் சுற்ிக்லை டி, இந்தினொ யசதிைள் கசய்து தபைம். தலை 

கசய்னப்ட்ை  கொபைட்ைள், ொட்ைொி டிக்கைட்டுைள் தலை கசய்னப்ட்ை 

அல்து நபொக்ைப்ட்ை  இதழ்ைள், அதிர்ஷ்ை குலுக்ைல்ைில் ங்குகைொள்ளுதல், 

ைொல் –ரக்  ரசலயைளுக்ைொ ைட்ைணம், ரொன்யற்ிற்ைொை  ைைன் அட்லை 

னன்டுத்தி யொங்குயதற்கு தலை கசய்னப்ட்டுள்து 

எந்த drawal என்தொல் இதுரொன் யிரனங்ைளுக்கும்/ ையடிக்லைைளுக்கும் 

அந்ின கசொயணி பலலன னன்டுத்துயதும் அனுநதிக்ைப்ைநொட்ைொது. 
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1: ைட்ைணங்ைின் ட்டினல் 

ைட்ைணங்ைள்                                   

ஆண்டு ைட்ைணம் (பை பல ப. 0 - ப. 4999 

புதுப்ிப்பு ைட்ைணம் (ஆண்டு 

ன்பொக்கு) ப. 0 - ப. 4999 

இலணப்புக் ைட்ைணம் (ஆண்டு 

ன்பொக்கு) எதுவுநில்ல 

ீட்டிக்ைப்ட்ை ைைன்   

யட்டினில்ொ ைைன் ைொம் 

  

20-50 ொட்ைள் (சில்லனொை யொங்குலயைளுக்கு 

நற்பொம் பந்லதன நொதத்தின் ிலுலயத் கதொலை 

பளதொை கசலுத்தப்ட்டிபைந்தொல் நட்டுரந கொபைந்தும்) 

ிதிக் ைட்ைணங்ைள்#  

குலந்தட்ச ிலுலயத் கதொலை 

 

 ொதுைொக்ைப்ைொத (அன்கசக்பேர்ட்) அட்லைைள் எில் 

நொதம் ன்பொக்கு 3.35% (ஆண்டு ன்பொக்கு 40.2%); 

ொதுைொக்ைப்ட்ை (கசக்பேர்ட்) அட்லைைள் எில் நொதம் 

ன்பொக்கு 2.5% (ஆண்டு ன்பொக்கு 30%) 

 

கநொத்த ிலுலயத் கதொலைனில் 5% (குலந்தட்சம் ப. 

200) + அலத்து கொபைந்தும் யொிைள் + ஈஎம்ஐ (ஈஎம்ஐ 

அடிப்லைனிொ தனொொிப்புைள் எில்) + ஒயிஎல் 

கதொலை (ஏரதனும் இபைந்தொல்) 

கபொக்ை பன்கதொலை   

கபொக்ை பன்கதொலை யபம்பு 

ைைன் யபம்ில் 80% யலப (அதிைட்சநொை ரைொல்ட் 

நற்பொம் லைட்ைொினத்திற்கு ொள் ன்பொக்கு 12 ஆனிபம் 

& ிொட்டிம் அட்லைைள் & சிக்ரச்சர் 

அட்லைைளுக்கு ொள் ன்பொக்கு 15 ஆனிபம்) 

இயச ைைன் ைொம்  எதுவுநில்ல 
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ிதிக் ைட்ைணங்ைள்# 

புதுப்ிக்கும் ரததினிலிபைந்து நொதம் ன்பொக்கு 3.35%. 

(ஆண்டு ன்பொக்கு 40.2%) 

கபொக்ை பன்கதொலை ைட்ைணங்ைள்   

எஸ்ிஐ ஏடிஎம்ைள்/நற் உள்ளூர் 

ஏடிஎம்ைள் 

ொியர்த்தலத் கதொலைனில் 2.5% (குலந்தட்சம் ப. 

300-க்கு உட்டும்)   

சர்யரதச ஏடிஎம்ைள் 

ொியர்த்தலத் கதொலைனில் 3.0% (குலந்தட்சம் ப. 

300-க்கு உட்டும்)  

நற்க் ைட்ைணங்ைள் & அபொதங்ைள்   

  

கபொக்ைநொை கசலுத்துதல் ைட்ைணம்                                              

 

ப.100 

   

ைொரசொலலன எடுத்துக்கைொள்ளுதல்  ப. 90  

ண அயநதிப்புக் ைட்ைணம் 

ைொரசொலத் கதொலைனில் 2% (குலந்தட்சம் ப. 350-

க்கு உட்டும்) 

அிக்லை நீட்பு  அிக்லை ன்பொக்கு ப. 100 (>2 நொதங்ைள் லமனது) 

(ைொரசொல கசலுத்துலை 

 

 

ைட்ைணச் சீட்டு நீட்பு   ைட்ைணச் சீட்டு ன்பொக்கு ப. 225  

தொநதக் ைட்ைணம்  

ப.0-ப.200; யலபனொ கநொத்த ிலுலயத் கதொலைக்கு 

எதுவுநில்ல; 

  

ப. 200-ஐ யிை கொின & ப. 500 யலபனொ கநொத்த 

ிலுலயத் கதொலைக்கு ப.100; 

  

ப. 500-ஐ யிை கொின & ப. 1000 யலபனொ கநொத்த 

ிலுலயத் கதொலைக்கு ப.400; 

கதொலை ப 2000 க்கும் ரநல்) ைொரசொல 

ைட்ைணம் ப.100 
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ப. 1000-ஐ யிை கொின & ப. 10,000 யலபனொ 

கநொத்த ிலுலயத் கதொலைக்கு ப.500; 

ப. 10.000-ஐ யிை கொின கநொத்த ிலுலயத் 

கதொலைக்கு ப.750;  

   

அவு யபம்ல நீபொதல் 

அவு யபம்ின் 2.5% (குலந்தட்சம் ப. 500-க்கு 

உட்டும்) 

அட்லைலன நொற்பொதல் ப. 100 – ப. 250 

அயசபில அட்லைலன நொற்பொதல்  உண்லநனொ யில (குலந்தட்சம் $175) 

(கயிொட்டில் இபைக்கும்ரொது)   

கயிொட்டு ணப் ொியர்த்தல  

3.5% (எலட் தயிப நற் அலத்து அட்லைைளுக்கும்) 

1.99% (எலட் அட்லைனின் 

உலைலநனொர்ைளுக்ைொை நட்டும்) 

  

ொிசுைள் நீட்புக் ைட்ைணம் ப. 99 

கூடுதல் ைட்ைணம்   

பனில்ரய னணச்சீட்டுைள் – பனில்ரய 

ைவுண்ைர்ைள் ொியர்த்தலத் கதொலைனில் ப. 30 + 2.5% 

பனில்ரய னணச்சீட்டுைள் - 

www.irctc.co.in 

 

ொியர்த்தலத் கதொலைனில் 1.8% + ரசலயக் 

ைட்ைணம், கொபைந்துயதற்கு ஏற் 

http://www.irctc.co.in/
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கட்ரபொல் & அலத்து யிற்ைப்ட்ை 

தனொொிப்புைள்/ரசலயைள் 

 

ொியர்த்தல நதிப்ில் 2.5% அல்து ப. 10 இதில் 

எது அதிைரநொ அது 

சிக்ரச்சர் & ிொட்டிம் அட்லைைள் எில் ப.500 

நற்பொம் ப.4000-க்கு இலைரன கசய்னப்டும் பை 

ொியர்த்தலக்கு 2.5% கூடுதல் ைட்ைண உொிலந 

துப்பு (அலத்து கொபைந்தும் யொிைள் + நற் 

ைட்ைணங்ைள் ரசர்க்ைொநல்); நற் அலத்து 

அட்லைைளுக்கும் ப.500 நற்பொம் ப.3000-க்கு 

இலைரனனொ ொியர்த்தல. 

கட்ரபொல் ம்புைில்  

  

சிக்ரச்சர் & ிொட்டின் அட்லைைள் எில் ைைன் 

அட்லை ைணக்கு ன்பொக்கு அிக்லை சுமற்சி ன்பொக்கு 

ப. 250 எனும் அதிைட்ச கூடுதல் ைட்ைண உொிலந 

துப்பு; நற் அலத்து அட்லைைளுக்கும் ைைன் 

அட்லை ைணக்கு ன்பொக்கு ப.100. 

   

   

சுங்ை யொி கசலுத்துதல் 

ொியர்த்தல கதொலைனில் 2.25% (குலந்தட்சம் ப. 

75) 

 

 

 

ரநரபெள் அலத்து ைட்ைணங்ைள், யட்டிைள் & அபொதங்ைளுக்ைொை அலத்து 

கொபைந்தும் யொிைளும் யசூலிக்ைப்டும். 

 

கொபைந்தும் யொிைள் என்ொல் ரசலயக் ைட்ைணம் (எஸ்டீ) @ 14%, ஸ்யச் ொபத் தீர்லய 

(எஸ்ிசி) @ 0.5% நற்பொம் க்ொிரி ைல்னொண் தீர்லய (ரைரைசி) @ 0.5% 

 

பை அட்லைதொபர் ைணக்ைிற்ைொை ரநற்கைொள்ப்டும் அலத்து ணம் கசலுத்தல்ைளும் 

குலந்தட்ச ிலுலநத் கதொலை (இது அலத்துப் கொபைந்தும் யொிைள் + ஈஎம்ஐ 
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அடிப்லைனிொ கொபைட்ைள் நீதொ ஈஎம்ஐ, + 50% கநொத்த ிலுலயத் கதொலை 

ஆைினயற்ல உள்ைக்கும்), ைட்ைணங்ைள் & நற் அபொதங்ைள், யட்டி யசூலிப்புைள், 

லைனிபைப்பு நொற் ிலுலயத் கதொலை, யொங்ைினலயைளுக்ைொ ிலுலயத் கதொலை நற்பொம் 

கபொக்ை பன்கதொலை ரொன்லயைளுக்ைொை கசய்னப்ைொம்* 
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