
ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

�க்கியமான 
வ�தி�ைறகள் 

மற்�ம் நிபந்தைனகள்

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.

கிெர�ட் கார்�ன் ெபயர் வ�டாந்திரக் 
கட்டணம் (�.)

��ப்ப�த்தல் கட்டணம் (�.)

ஆரம்

எஸ்ப�ஐ கார்� எைலட்

எஸ்ப�ஐ கார்� எைலட் 

அட்வான்ட்ேடஜ்

9,999

4,999

4,999

2,999

9,999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 12 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

4,999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 10 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

4,999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 10 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

2,999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 3 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

எஸ்ப�ஐ கார்� ப்ைரம்



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

2

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.

கிெர�ட் கார்�ன் ெபயர் வ�டாந்திரக் 
கட்டணம் (�.)

��ப்ப�த்தல் கட்டணம் (�.)

டாக்டர்’ஸ் எஸ்ப�ஐ 

கார்�

ஷார்யா ெசெலக்ட் 

எஸ்ப�ஐ கார்�

எஸ்ப�ஐ கார்� ப்ைரம் 

அட்வான்ட்ேடஜ்
2,999

1,499

1,499

250

2,999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 3 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட�)

1,499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 2 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

1,499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1.5 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட 

வ�டாந்திர ெசலவ�னங்கள�ல் 

தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட�)

250 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 50,000 அல்ல� 

அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

ஷார்யா எஸ்ப�ஐ கார்�

எஸ்ப�ஐ கார்� பல்ஸ்

ேகஷ்ேபக் எஸ்ப�ஐ 

கார்�

சிம்ப்ள�க்ள�க் எஸ்ப�ஐ 

கார்�

1,499

499

999

499

1,499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 2 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட 

வ�டாந்திர ெசலவ�னங்கள�ல் 

தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட�)

999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 2 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட 

வ�டாந்திர ெசலவ�னங்கள�ல் 

தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட�)

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட 

வ�டாந்திர ெசலவ�னங்கள�ல் 

தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட�)

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட 

வ�டாந்திர ெசலவ�னங்கள�ல் 

தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட�)

சிம்ப்ள�க்ள�க் 

அட்வான்ட்ேடஜ் எஸ்ப�ஐ 

கார்�



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.

கிெர�ட் கார்�ன் ெபயர் வ�டாந்திரக் 
கட்டணம் (�.)

��ப்ப�த்தல் கட்டணம் (�.)

�ம்ப்ளிேசவ் 
அடவ்ான்டே்டஜ் 
எஸ்�ஐ கார�்

எஸ்�ஐ கார�் 
உன்னட�்

�ம்ப்ளிேசவ் எஸ்�ஐ 
கார�்

499

எ��மில்ைல

499

எ��மில்ைல

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் 
அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 
ெசய்யப்பட்ட�)

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் 
அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 
ெசய்யப்பட்ட�)

499 (5வ� ஆண்� �தல்)

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 30,000 அல்ல� 
அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 
ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

கர்ிஷக ்உன்னட�் 
எஸ்�ஐ கார�்

ஆ�தய்ா �ரல்ா 
எஸ்�ஐ கார�்

ஆ�தய்ா �ரல்ா 
எஸ்�ஐ கார�் 

ெசலகட்்

ஏர ்இந�்யா எஸ்�ஐ 
�ளாட�்னம் கார�்

499

1499

1499

4999

499

1499

1499

4999ஏர ்இந�்யா எஸ்�ஐ 
�கே்னசச்ர ்கார�்

499

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் 
அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 
ெசய்யப்பட்ட�)

அப்பல்ேலா எஸ்�ஐ 
கார�்



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

4

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.

கிெர�ட் கார்�ன் ெபயர்
வ�டாந்திரக் 
கட்டணம் (�.)

��ப்ப�த்தல் கட்டணம் (�.)

���எல் எஸ்�ஐ 
கார�் ஆகட்ே்டன்

�ளப் �ஸ்டாரா 
எஸ்�ஐ கார�் 

�ைரம்

���எல் எஸ்�ஐ 
கார�்

499

2999

1499

1499

2999

1499

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 50,000 அல்ல� 

அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட�)

1,499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 2 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் அல்ல� 
அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 
ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் 
அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 
ெசய்யப்பட்ட�)

�ளப் �ஸ்டாரா 
எஸ்�ஐ கார�்

ெடல்� ெமடே்ரா 
எஸ்�ஐ கார�்

எ�ஹாட ்ெகஸ்ட ்
எஸ்�ஐ கார�்

எ�ஹாட ்ெகஸ்ட ்
எஸ்�ஐ ப்ர�ீயர ்

கார�்

499

4999

1499

499

1499

4999

ஃேபப்இண்�யா 
எஸ்�ஐ கார�்

1499
1,499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 2 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 
ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட�)

ஃேபப்இண்�யா 
எஸ்�ஐ கார�் 

ெசெலகட்்



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.

கிெர�ட் கார்�ன் ெபயர் வ�டாந்திரக் 
கட்டணம் (�.)

��ப்ப�த்தல் கட்டணம் (�.)

ஐஆர்சி�சி எஸ்ப�ஐ 

கார்� ப்�மியர்

ைலஃப்ஸ்ைடல் ேஹாம் 

ெசன்டர் எஸ்ப�ஐ கார்�, 

ேமக்ஸ் எஸ்ப�ஐ கார்�, 

ஸ்பார் எஸ்ப�ஐ கார்�

ஐஆர்சி�சி எஸ்ப�ஐ 

கார்�
500 300

499

1,499

2999

499

2999

1,499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 2 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

1,499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 2 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

4,999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 10 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

ைலஃப்ஸ்ைடல் ேஹாம் 

ெசன்டர் எஸ்ப�ஐ கார்� 

ப�ைரம், ேமக்ஸ் எஸ்ப�ஐ 

கார்� ப�ைரம், ஸ்பார் 

எஸ்ப�ஐ கார்� ப�ைரம்

ைலஃப்ஸ்ைடல் ேஹாம் 

ெசன்டர் எஸ்ப�ஐ கார்� 

ெசெலக்ட், ேமக்ஸ் எஸ்ப�ஐ 

கார்� ெசெலக்ட், ஸ்பார் 

எஸ்ப�ஐ கார்� ெசெலக்ட்

ேநச்சர்’ஸ் பாஸ்ெகட் 

எஸ்ப�ஐ கார்�

ேநச்சர்’ஸ் பாஸ்ெகட் 

எஸ்ப�ஐ கார்� எைலட் 4999

1499

1499 1499



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.

கிெர�ட் கார்�ன் ெபயர் வ�டாந்திரக் 
கட்டணம் (�.)

��ப்ப�த்தல் கட்டணம் (�.)

ேப�எம் எஸ்ப�ஐ கார்�

ேப�எம் எஸ்ப�ஐ கார்� 

ெசெலக்ட்

ஓலா மண� எஸ்ப�ஐ 

கார்�

எ��மில்ைல

1,499 1,499

499 499

499

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட 

வ�டாந்திர ெசலவ�னங்கள�ல் 

தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட�)

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் அல்ல� 

அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

டாட்டா கார்�

டாட்டா கார்� ெசெலக்ட்

டாட்டா �ேராமா கார்�

டாட்டா �ேராமா கார்� 

ெசெலக்ட்

2,999 2,999

2,999

2,999

2,999

499

2,999டாட்டா ஸ்டார் கார்� 

ெசெலக்ட்

499டாட்டா ஸ்டார் கார்�



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.

கிெர�ட் கார்�ன் ெபயர் வ�டாந்திரக் 
கட்டணம் (�.)

��ப்ப�த்தல் கட்டணம் (�.)

ெசன்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் 

இந்தியா எஸ்ப�ஐ கார்� 

ப�ைரம்

ெசன்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் 

இந்தியா எஸ்ப�ஐ கார்� 

எைலட்

யாத்ரா- எஸ்ப�ஐ கார்� 499

4,999

2,999

499

499

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட 

வ�டாந்திர ெசலவ�னங்கள�ல் 

தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட�)

4,999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 10 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

2,999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 3 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

2,999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 3 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

2,999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 3 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

ெசன்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் 

இந்தியா சிம்ப்ள�ேசவ் 

எஸ்ப�ஐ கார்�

சிட்� �ன�யன் பாங்க் 

எஸ்ப�ஐ கார்� ப�ைரம்

சிட்� �ன�யன் பாங்க் 

சிம்ப்ள�ேசவ் எஸ்ப�ஐ 

கார்�

கர்நாடகா பாங்க் 

எஸ்ப�ஐ கார்� ப்ைரம்

2,999

2,999

499

499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட 

வ�டாந்திர ெசலவ�னங்கள�ல் 

தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட�)

499கர்நாடகா பாங்க் 

சிம்ப்ள�ேசவ் எஸ்ப�ஐ 

கார்�



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.

கிெர�ட் கார்�ன் ெபயர் வ�டாந்திரக் 
கட்டணம் (�.)

��ப்ப�த்தல் கட்டணம் (�.)

ப�எஸ்ப� பாங்க் எஸ்ப�ஐ 

கார்� எைலட்

ப�எஸ்ப� பாங்க் 

சிம்ப்ள�ேசவ் எஸ்ப�ஐ 

கார்�

ப�எஸ்ப� பாங்க் எஸ்ப�ஐ 

கார்� ப�ைரம் 2,999

499
499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட 

வ�டாந்திர ெசலவ�னங்கள�ல் 

தள்�ப� ெசய்யப்பட்ட�)

499
499 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 1 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

4,999
4,999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 10 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

4,999
4,999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 10 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 
ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

2,999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 3 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

2,999 (�ந்ைதய ஆண்�ல் 3 லட்சம் 

அல்ல� அதற்� ேமற்பட்ட வ�டாந்திர 

ெசலவ�னங்கள�ல் தள்�ப� 

ெசய்யப்பட்ட�)

�ேகா பாங்க் 

சிம்ப்ள�ேசவ் எஸ்ப�ஐ 

கார்�

�ேகா பாங்க் எஸ்ப�ஐ 

கார்� ப�ைரம்

�ேகா பாங்க் எஸ்ப�ஐ 

கார்� எைலட்

2,999



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050
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எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

18

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.
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2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

பதவ�க்காலம்

இ�ப்� 

ப�மாற்றம்

60 நாட்கள்

180 நாட்கள்

0%

1.7% ப�.எம். 

(20.40% p.a.)

வட்� வ�கிதம் �க்கியமான �ள்ள�கள்

அைனத்� அ�த்த�த்த வாங்�தல்கள��ம், 

சில்லைற மற்�ம்/அல்ல� ெராக்கம் மற்�ம் 

ப�ற நி�ைவத் ெதாைககள�ல் 

ெசய்யப்பட்டா�ம், 3.5% வைர 

ெபா�ந்தக்��ய நிதிக் கட்டணம். (42% p.a.) 

பா�காப்பற்ற அட்ைடக்�, 2.75% p.m. 

பா�காப்பான அட்ைடக்� (33% p.a.) மற்�ம் 

2.75% p.m. ெஷௗர்யா கார்�க்� (33% p.a.) 

வ�திக்கப்ப�ம், ேம�ம் அத்தைகய அைனத்� 

ெபா�ந்தக்��ய நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வாங்கப்பட்ட ேததிய�ல் இ�ந்ேத ெபா�ந்�ம் 

மற்�ம் அதன்ப� தங்கள் கார்� கணக்கில் BT 

ெதாைகைய ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� 

அட்ைடதாரர்க�க்�ம் ெபா�ந்�ம். ேம�ம், 50 

நாட்கள் வைர, எந்த சில்லைற 

வாங்�தல்க�க்�ம் வட்�ய�ல்லா காலம் 

ெசல்�ப�யாகா� என்� 

ெதள��ப�த்தப்பட்�ள்ள� அல்ல� ப�� 

ெதாைகைய ைவத்தி�க்�ம் 

அட்ைடதாரர்க�க்�ஒ� �ைற ெசயலாக்கக் 

கட்டணம் ROIக்� ேமல் வ�லிக்கப்ப�கிற�. 

ஒ� �ைற ெசயலாக்கக் கட்டணம் ROIக்� 

ேமல் வ�லிக்கப்ப�கிற�.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.
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2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

பதவ�க்காலம்

EMI இல் 

இருப்பு 

பரிமாற்றம்

3 
மாதங்கள்

6 
மாதங்கள்

0.75% பி.எம். 
(9% p.a.)

1.27% ப�.எம். 
(15.24% p.a.)

வட்� வ�கிதம் �க்கியமான �ள்ள�கள்

SBI கிெர�ட் கார்�தாரர்கள் தங்கள் கணக்கில் 
EMI இல் BTஐத் ேதர்�ெசய்தி�க்கக்��ய எந்த 
சில்லைற வாங்�தல்க�க்�ம் 50 நாட்கள் 
மற்�ம் 50 நாட்கள் வைர, வட்� இல்லாத 
காலம் ெதாட�ம். ஒ� �ைற ெசயலாக்கக் 
கட்டணம் ROIக்� ேமல் வ�லிக்கப்ப�கிற�.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 
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கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 
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கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 
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j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.
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 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

SMA �ைணப்ப���கள்:   வைகப்பாட்�ற்கான அ�ப்பைட [அசல் அல்ல�

     வட்� அல்ல�  ��ைமயாகேவா அல்ல�

     ப�தியாகேவா ேவ� எந்தத் ெதாைகைய�ம் 

     ெச�த்�தல்]

SMA – 0     பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�லி�ந்� 30

     நாட்கள் வைர (‘PDD’).

SMA – 1     PDD ய�லி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் & 60 

     நாட்கள் வைர 

SMA – 2     PDD ய�லி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல் & 90

     நாட்கள் வைர

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.
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 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 
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ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 
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ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

28

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 
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ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.
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4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.
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4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

அட்டவைண (A): க்�ஷக் உன்னதி எஸ்ப�ஐ கார்�

•      ப�ன்வ�ம் கட்டணங்க�ம் அபராதங்க�ம் க்�ஷக் உன்னதி எஸ்ப�ஐ கார்�க்�ப் 
ெபா�ந்தா� என்பைத மனதில் ெகாள்ள�ம்: �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணம் 
(எந்த பண வரம்�ம் ஒ�க்கப்படா�), ஃேபாரக்ஸ் மார்க்கப் (சர்வேதச 
பயன்பாட்�ற்� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல), பணம் ெச�த்�வதற்கான கட்டணம், 
நிதிக் கட்டணங்கள், தாமதமாகப் பணம் ெச�த்�வதற்கான கட்டணங்கள், 
மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக ெச�த்�வதற்கான கட்டணம், கார்ைட 
மாற்�வதற்கான கட்டணம், காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம், 
காேசாைல ப�க்கப் கட்டணம், பணப்ப�வர்த்தைன அறிக்ைகக்கான கட்டணம், 
வரம்ைப ம�றி பணெம�ப்பதற்கான கட்டணம். ��தல் கட்டணங்கள் மற்�ம் ப�ற 
கட்டணங்கள் (ெபா�ந்�ம் வ�கைள�ம் ேசர்த்�) வ�திக்கப்ப�ம்.

• இந்தக் கார்டான� கார்� ேஹால்ட�க்� �ழற்சி கடன் வசதிைய 
வழங்�வதில்ைல. கார்� ேஹால்டர் அறிக்ைகய�ல் அச்சிடப்பட்��க்�ம் ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்த ேவண்�ம்.

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

32

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

8. *கட்டணங்கள�ன் பட்�யல்

கட்டணங்கள்  

    ஆண்�க் கட்டணம் (ஒ� �ைற)  �.௦ - �.9,999

    ��ப்ப�ப்�க் கட்டணம் (ஆண்� ஒன்�க்�) �.0 - �.9,999

    இைணப்�க் கட்டணம் (ஆண்� ஒன்�க்�) எ��மில்ைல

ந�ட்�க்கப்பட்ட கடன்

வட்�ய�ல்லா கடன் காலம்   20-50 நாட்கள் (�ந்ைதய மாதத்தின் நி�ைவத்     
ெதாைக ��தாகச் ெச�த்தப்பட்��க்�ம் 

     பட்சத்தில், �ெடய�ல் �ைறய�ல் பணம் ெசல� 

     ெசய்வதற்� மட்�ேம ெபா�ந்�ம்) 

நிதிக் கட்டணம்   மாதம் 3.50% (ஆண்�க்� 42%) பா�காக்கப்படாத கார்�க�க்�; 
மாதம் 2.75% (ஆண்�க்� 33%) பா�காக்கப்பட்ட கார்�க�க்�; 01 
நவம்பர் 2021 �தல் மாதம் 2.5% (ஆண்�க்� 30%) இல் இ�ந்� 
தி�த்தப்பட்ட� மாதம் 2.75% (ஆண்�க்� 33%) வைர ெசௗர்யா & 
�ெபன்ஸ் கார்�க�க்� 

�ைறந்தபட்ச நிதி   �.25

கட்டணங்கள்:    

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத்    ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% 

ெதாைக     நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள்  
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)+ 

அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) 

�ன்பணம் எ�த்தல்  

�ன்பணம் எ�ப்பதற்கான வரம்�  கடன் வரம்ப�ல் 80% வைர(அதிகபட்சமாக ேகால்ட் மற்�ம் 

ைடட்டான�யத்திற்� நாள் ஒன்�க்� 12 ஆய�ரம், ப�ளாட்�னம், 

ப�ைரம் மற்�ம் எைலட் கார்�க�க்� நாள் ஒன்�க்� 15 

ஆய�ரம்)

இலவச கடன் காலம்   எ��மில்ைல

நிதிக் கட்டணம்    மாதம் 3.50% (ஆண்�க்� 42%) பா�காக்கப்படாத கார்�க�க்�;  

மாதம் 2.75% (ஆண்�க்� 33%) பா�காக்கப்பட்ட 

     கார்�க�க்�; 01 நவம்பர் 2021 �தல் மாதம் 2.5% 

     (ஆண்�க்� 30%) இல் இ�ந்� தி�த்தப்பட்ட� மாதம் 2.75% 

(ஆண்�க்� 33%) வைர ெசௗர்யா & �ெபன்ஸ் கார்�க�க்� 
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

ெவள�நாட்�ப் பணப்    ப�மாற்றத்திற்கான மார்க் அப்: 3.5%அைனத்�

ப�வர்த்தைன    கார்�க�க்�ம் (எைலட் & ஆரம் தவ�ர) மற்�ம் 1.99% (எைலட் 

& ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்). 01 ஜூைல 2022 

�தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 

ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி  மார்க்கப் கட்டணம் 3.50% அைனத்�

கர்வர்ஷ�க்கான ப�வர்த்தைன  கார்�க�க்�ம் (எைலட் & ஆரம் தவ�ர) மற்�ம் 1.99% (எைலட் 

& ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) (�.1000க்� 

அதிகமான அல்ல� அதற்� சமமான ப�வர்த்தைனக�க்� 

மட்�ம்). 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் ப�மாற்றத்ைதத் 

தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 

கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

  
ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்:  �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட வ�ச்சர்கள் 

மட்�ேம)

அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம்  �. 199 

ப�வர்த்தைனக�க்கான 

ெசயலாக்கக் கட்டணம் 

ப�ைரயா�ட்� பாஸ்    பாஸ் �ன்��ைம திட்டத்தின் �லம் இந்தியாவ�ல் உள்ள 

ல�ன்ஜூக்கான கட்டணங்கள்   அைனத்� வ�மான நிைலய ல�ஞ்ச் வ�ைகக�க்�ம் ஒ� 

வ�ைகக்� 27$ வைர பயன்பாட்�க் கட்டணம் + 

ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் வ�லிக்கப்ப�ம்.

     பாஸ் �ன்��ைம திட்டத்தின் �லம் இந்தியாவ�ற்� 

ெவள�ேய ெசல்�ம் அைனத்� வ�மான நிைலய ல�ஞ்ச் 

வ�ைகக�க்�ம், இலவச வ�ைககள் த�ர்ந்த ப�ற�, ஒ� 

வ�ைகக்� 27$ வைர பயன்பாட்�க் கட்டணம் + 

ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

     ேமற்�றிய கட்டணங்கள் பணம் எ�க்கப்பட்ட நாள�லி�ந்� 
ெபா�ந்�ம். 

�ைறந்தபட்ச நிதி கட்டணங்கள்  �.25

    
�ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

எஸ்ப�ஐ ஏ�எம்கள்/ மற்ற    ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.5% 

உள்�ர் ஏ�எம்கள்  (�ைறந்தபட்சம் �.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

சர்வேதச ஏ�எம்கள்  ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.5% 

     (�ைறந்தபட்சம் �.500-என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

மற்றக் கட்டணங்கள் & அபராதங்கள்

பணம் ெச�த்�வதற்கான       �.250

கட்டணம்  

மதிப்ப�ழப்� அபராதத்  ெதாைக  கட்டணத் ெதாைகய�ல் இ�ந்� 2% (�ைறந்தபட்சம் 
     �.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

காேசாைல பணம் ெச�த்�தல்   �.100

கட்டணம்  
தாமதமாக ெச�த்�ம்    �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் 

கட்டணங்கள்    ெதாைகக்கான

     �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

     �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

     �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

     �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� 

�.1,100

     �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

��தல் தாமத ெச�த்தல்   �.100

கட்டணம்

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தல்  வரம்� ம�றி எ�க்கப்பட்ட ெதாைகய�ல் 2.5% (�ைறந்தபட்சம் 
�.600 என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

அட்ைடைய மாற்�தல்   �.100- �,250 (ஆரம்-ற்� �.1500)

அவசரநிைல அட்ைடைய   உண்ைமயான வ�ைல (�ைறந்தபட்சம் $175
மாற்�தல்    VISA-வ�ற்� மற்�ம் $148 Mastercard-ற்� என்ற அ�ப்பைடய�ல்) 
(ெவள�நாட்�ல் இ�க்�ம்ேபா�)    

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

��தல் கட்டணம்

ச�ைகக் காலம்   �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் (கள�ல்) பணம் ெச�த்தப்படாமல் 
இ�க்�ம் கிெர�ட் கார்� கணக்�க�க்� பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிய�லி�ந்� 3 நாட்கள் ச�ைகக் காலம் அ�மதிக்கப்ப�கிற�. 
கிெர�ட் கார்� அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� பணம் ெச�த்த 
ேவண்�ய ேததி என்ப� கிெர�ட் கார்�ல் பணம் வர� ைவக்கப்பட 
ேவண்�ய ேததியா�ம். இ�ப்ப��ம் பணம் ெச�த்�வைத 
ெசயலாக்�வதற்� 3 ச�ைக நாட்கள் வழங்கப்ப�கின்றன.

ரய�ல்ேவ பயணச்சீட்�கள்   �.30 + ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.5% 

- ரய�ல்ேவ க�ன்டர்கள்  
ரய�ல்ேவ பயணச்சீட்�கள்   ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 1% + 
- www.irctc.co.in     ெபா�ந்�ம் வ�கள்

ெபட்ேரால் & அைனத்�     ப�வர்த்தைன மதிப்ப�ல் 1% அல்ல� �.10, எ� 

வ�ற்கப்பட்ட தயா�ப்�கள்/     வண�க�க்� ெடர்மினைல வழங்�ம் வங்கியால் எ�ெபா�ள் சர்சார்ஜ் 

ேசைவகள்ெபட்ேரால் பம்�கள�ல்  கட்டணம் வ�திக்கப்ப�கிற�. ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ன் ம��  
சர்சார்ஜ் மற்�ம் ஜிஎஸ்� ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் வங்கியால் 
வ�திக்கப்ப�வதால், கட்டணச் சீட்�ல் உள்ள ப�வர்த்தைனத் ெதாைக 
கிெர�ட் கார்� அறிக்ைகய�லி�ந்� ேவ�பட்டதாக இ�க்�ம். 
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட கார்�க�க்� த�தியான ப�வர்த்தைன மதிப்�க்� 
1% எ�ெபா�ள் சர்சார்ஜ் கட்டணத் தள்�ப� (ஜிஎஸ்� தவ�ர) 
வழங்கப்ப�ம். எ�ெபா�ள் சர்சார்ஜ் கட்டணத் தள்�ப�ய�ன் 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் மா�படலாம். ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்� உங்கள் கிெர�ட் கார்�ன் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகைளப் பார்க்க�ம்.

�ங்கவ� கட்டணம்   ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.25% (�ைறந்தபட்சம் �.75 என்பதன் 
அ�ப்பைடய�ல்)

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

கட்டணங்கள்  

    ஆண்�க் கட்டணம் (ஒ� �ைற)  �.௦ - �.9,999

    ��ப்ப�ப்�க் கட்டணம் (ஆண்� ஒன்�க்�) �.0 - �.9,999

    இைணப்�க் கட்டணம் (ஆண்� ஒன்�க்�) எ��மில்ைல

ந�ட்�க்கப்பட்ட கடன்

வட்�ய�ல்லா கடன் காலம்   20-50 நாட்கள் (�ந்ைதய மாதத்தின் நி�ைவத்     
ெதாைக ��தாகச் ெச�த்தப்பட்��க்�ம் 

     பட்சத்தில், �ெடய�ல் �ைறய�ல் பணம் ெசல� 

     ெசய்வதற்� மட்�ேம ெபா�ந்�ம்) 

நிதிக் கட்டணம்   மாதம் 3.50% (ஆண்�க்� 42%) பா�காக்கப்படாத கார்�க�க்�; 
மாதம் 2.75% (ஆண்�க்� 33%) பா�காக்கப்பட்ட கார்�க�க்�; 01 
நவம்பர் 2021 �தல் மாதம் 2.5% (ஆண்�க்� 30%) இல் இ�ந்� 
தி�த்தப்பட்ட� மாதம் 2.75% (ஆண்�க்� 33%) வைர ெசௗர்யா & 
�ெபன்ஸ் கார்�க�க்� 

�ைறந்தபட்ச நிதி   �.25

கட்டணங்கள்:    

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத்    ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% 

ெதாைக     நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள்  
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)+ 

அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) 

�ன்பணம் எ�த்தல்  

�ன்பணம் எ�ப்பதற்கான வரம்�  கடன் வரம்ப�ல் 80% வைர(அதிகபட்சமாக ேகால்ட் மற்�ம் 

ைடட்டான�யத்திற்� நாள் ஒன்�க்� 12 ஆய�ரம், ப�ளாட்�னம், 

ப�ைரம் மற்�ம் எைலட் கார்�க�க்� நாள் ஒன்�க்� 15 

ஆய�ரம்)

இலவச கடன் காலம்   எ��மில்ைல

நிதிக் கட்டணம்    மாதம் 3.50% (ஆண்�க்� 42%) பா�காக்கப்படாத கார்�க�க்�;  

மாதம் 2.75% (ஆண்�க்� 33%) பா�காக்கப்பட்ட 

     கார்�க�க்�; 01 நவம்பர் 2021 �தல் மாதம் 2.5% 

     (ஆண்�க்� 30%) இல் இ�ந்� தி�த்தப்பட்ட� மாதம் 2.75% 

(ஆண்�க்� 33%) வைர ெசௗர்யா & �ெபன்ஸ் கார்�க�க்� 
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

ெவள�நாட்�ப் பணப்    ப�மாற்றத்திற்கான மார்க் அப்: 3.5%அைனத்�

ப�வர்த்தைன    கார்�க�க்�ம் (எைலட் & ஆரம் தவ�ர) மற்�ம் 1.99% (எைலட் 

& ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்). 01 ஜூைல 2022 

�தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 

ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி  மார்க்கப் கட்டணம் 3.50% அைனத்�

கர்வர்ஷ�க்கான ப�வர்த்தைன  கார்�க�க்�ம் (எைலட் & ஆரம் தவ�ர) மற்�ம் 1.99% (எைலட் 

& ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) (�.1000க்� 

அதிகமான அல்ல� அதற்� சமமான ப�வர்த்தைனக�க்� 

மட்�ம்). 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் ப�மாற்றத்ைதத் 

தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 

கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

  
ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்:  �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட வ�ச்சர்கள் 

மட்�ேம)

அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம்  �. 199 

ப�வர்த்தைனக�க்கான 

ெசயலாக்கக் கட்டணம் 

ப�ைரயா�ட்� பாஸ்    பாஸ் �ன்��ைம திட்டத்தின் �லம் இந்தியாவ�ல் உள்ள 

ல�ன்ஜூக்கான கட்டணங்கள்   அைனத்� வ�மான நிைலய ல�ஞ்ச் வ�ைகக�க்�ம் ஒ� 

வ�ைகக்� 27$ வைர பயன்பாட்�க் கட்டணம் + 

ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் வ�லிக்கப்ப�ம்.

     பாஸ் �ன்��ைம திட்டத்தின் �லம் இந்தியாவ�ற்� 

ெவள�ேய ெசல்�ம் அைனத்� வ�மான நிைலய ல�ஞ்ச் 

வ�ைகக�க்�ம், இலவச வ�ைககள் த�ர்ந்த ப�ற�, ஒ� 

வ�ைகக்� 27$ வைர பயன்பாட்�க் கட்டணம் + 

ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

     ேமற்�றிய கட்டணங்கள் பணம் எ�க்கப்பட்ட நாள�லி�ந்� 
ெபா�ந்�ம். 

�ைறந்தபட்ச நிதி கட்டணங்கள்  �.25

    
�ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

எஸ்ப�ஐ ஏ�எம்கள்/ மற்ற    ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.5% 

உள்�ர் ஏ�எம்கள்  (�ைறந்தபட்சம் �.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

சர்வேதச ஏ�எம்கள்  ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.5% 

     (�ைறந்தபட்சம் �.500-என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

மற்றக் கட்டணங்கள் & அபராதங்கள்

பணம் ெச�த்�வதற்கான       �.250

கட்டணம்  

மதிப்ப�ழப்� அபராதத்  ெதாைக  கட்டணத் ெதாைகய�ல் இ�ந்� 2% (�ைறந்தபட்சம் 
     �.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

காேசாைல பணம் ெச�த்�தல்   �.100

கட்டணம்  
தாமதமாக ெச�த்�ம்    �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் 

கட்டணங்கள்    ெதாைகக்கான

     �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

     �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

     �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

     �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� 

�.1,100

     �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

��தல் தாமத ெச�த்தல்   �.100

கட்டணம்

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தல்  வரம்� ம�றி எ�க்கப்பட்ட ெதாைகய�ல் 2.5% (�ைறந்தபட்சம் 
�.600 என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

அட்ைடைய மாற்�தல்   �.100- �,250 (ஆரம்-ற்� �.1500)

அவசரநிைல அட்ைடைய   உண்ைமயான வ�ைல (�ைறந்தபட்சம் $175
மாற்�தல்    VISA-வ�ற்� மற்�ம் $148 Mastercard-ற்� என்ற அ�ப்பைடய�ல்) 
(ெவள�நாட்�ல் இ�க்�ம்ேபா�)    

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

��தல் கட்டணம்

ச�ைகக் காலம்   �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் (கள�ல்) பணம் ெச�த்தப்படாமல் 
இ�க்�ம் கிெர�ட் கார்� கணக்�க�க்� பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிய�லி�ந்� 3 நாட்கள் ச�ைகக் காலம் அ�மதிக்கப்ப�கிற�. 
கிெர�ட் கார்� அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� பணம் ெச�த்த 
ேவண்�ய ேததி என்ப� கிெர�ட் கார்�ல் பணம் வர� ைவக்கப்பட 
ேவண்�ய ேததியா�ம். இ�ப்ப��ம் பணம் ெச�த்�வைத 
ெசயலாக்�வதற்� 3 ச�ைக நாட்கள் வழங்கப்ப�கின்றன.

ரய�ல்ேவ பயணச்சீட்�கள்   �.30 + ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.5% 

- ரய�ல்ேவ க�ன்டர்கள்  
ரய�ல்ேவ பயணச்சீட்�கள்   ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 1% + 
- www.irctc.co.in     ெபா�ந்�ம் வ�கள்

ெபட்ேரால் & அைனத்�     ப�வர்த்தைன மதிப்ப�ல் 1% அல்ல� �.10, எ� 

வ�ற்கப்பட்ட தயா�ப்�கள்/     வண�க�க்� ெடர்மினைல வழங்�ம் வங்கியால் எ�ெபா�ள் சர்சார்ஜ் 

ேசைவகள்ெபட்ேரால் பம்�கள�ல்  கட்டணம் வ�திக்கப்ப�கிற�. ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ன் ம��  
சர்சார்ஜ் மற்�ம் ஜிஎஸ்� ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் வங்கியால் 
வ�திக்கப்ப�வதால், கட்டணச் சீட்�ல் உள்ள ப�வர்த்தைனத் ெதாைக 
கிெர�ட் கார்� அறிக்ைகய�லி�ந்� ேவ�பட்டதாக இ�க்�ம். 
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட கார்�க�க்� த�தியான ப�வர்த்தைன மதிப்�க்� 
1% எ�ெபா�ள் சர்சார்ஜ் கட்டணத் தள்�ப� (ஜிஎஸ்� தவ�ர) 
வழங்கப்ப�ம். எ�ெபா�ள் சர்சார்ஜ் கட்டணத் தள்�ப�ய�ன் 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் மா�படலாம். ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்� உங்கள் கிெர�ட் கார்�ன் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகைளப் பார்க்க�ம்.

�ங்கவ� கட்டணம்   ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.25% (�ைறந்தபட்சம் �.75 என்பதன் 
அ�ப்பைடய�ல்)

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

கட்டணங்கள்  

    ஆண்�க் கட்டணம் (ஒ� �ைற)  �.௦ - �.9,999

    ��ப்ப�ப்�க் கட்டணம் (ஆண்� ஒன்�க்�) �.0 - �.9,999

    இைணப்�க் கட்டணம் (ஆண்� ஒன்�க்�) எ��மில்ைல

ந�ட்�க்கப்பட்ட கடன்

வட்�ய�ல்லா கடன் காலம்   20-50 நாட்கள் (�ந்ைதய மாதத்தின் நி�ைவத்     
ெதாைக ��தாகச் ெச�த்தப்பட்��க்�ம் 

     பட்சத்தில், �ெடய�ல் �ைறய�ல் பணம் ெசல� 

     ெசய்வதற்� மட்�ேம ெபா�ந்�ம்) 

நிதிக் கட்டணம்   மாதம் 3.50% (ஆண்�க்� 42%) பா�காக்கப்படாத கார்�க�க்�; 
மாதம் 2.75% (ஆண்�க்� 33%) பா�காக்கப்பட்ட கார்�க�க்�; 01 
நவம்பர் 2021 �தல் மாதம் 2.5% (ஆண்�க்� 30%) இல் இ�ந்� 
தி�த்தப்பட்ட� மாதம் 2.75% (ஆண்�க்� 33%) வைர ெசௗர்யா & 
�ெபன்ஸ் கார்�க�க்� 

�ைறந்தபட்ச நிதி   �.25

கட்டணங்கள்:    

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத்    ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% 

ெதாைக     நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள்  
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)+ 

அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) 

�ன்பணம் எ�த்தல்  

�ன்பணம் எ�ப்பதற்கான வரம்�  கடன் வரம்ப�ல் 80% வைர(அதிகபட்சமாக ேகால்ட் மற்�ம் 

ைடட்டான�யத்திற்� நாள் ஒன்�க்� 12 ஆய�ரம், ப�ளாட்�னம், 

ப�ைரம் மற்�ம் எைலட் கார்�க�க்� நாள் ஒன்�க்� 15 

ஆய�ரம்)

இலவச கடன் காலம்   எ��மில்ைல

நிதிக் கட்டணம்    மாதம் 3.50% (ஆண்�க்� 42%) பா�காக்கப்படாத கார்�க�க்�;  

மாதம் 2.75% (ஆண்�க்� 33%) பா�காக்கப்பட்ட 

     கார்�க�க்�; 01 நவம்பர் 2021 �தல் மாதம் 2.5% 

     (ஆண்�க்� 30%) இல் இ�ந்� தி�த்தப்பட்ட� மாதம் 2.75% 

(ஆண்�க்� 33%) வைர ெசௗர்யா & �ெபன்ஸ் கார்�க�க்� 
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

ெவள�நாட்�ப் பணப்    ப�மாற்றத்திற்கான மார்க் அப்: 3.5%அைனத்�

ப�வர்த்தைன    கார்�க�க்�ம் (எைலட் & ஆரம் தவ�ர) மற்�ம் 1.99% (எைலட் 

& ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்). 01 ஜூைல 2022 

�தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 

ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி  மார்க்கப் கட்டணம் 3.50% அைனத்�

கர்வர்ஷ�க்கான ப�வர்த்தைன  கார்�க�க்�ம் (எைலட் & ஆரம் தவ�ர) மற்�ம் 1.99% (எைலட் 

& ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) (�.1000க்� 

அதிகமான அல்ல� அதற்� சமமான ப�வர்த்தைனக�க்� 

மட்�ம்). 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் ப�மாற்றத்ைதத் 

தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 

கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

  
ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்:  �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட வ�ச்சர்கள் 

மட்�ேம)

அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம்  �. 199 

ப�வர்த்தைனக�க்கான 

ெசயலாக்கக் கட்டணம் 

ப�ைரயா�ட்� பாஸ்    பாஸ் �ன்��ைம திட்டத்தின் �லம் இந்தியாவ�ல் உள்ள 

ல�ன்ஜூக்கான கட்டணங்கள்   அைனத்� வ�மான நிைலய ல�ஞ்ச் வ�ைகக�க்�ம் ஒ� 

வ�ைகக்� 27$ வைர பயன்பாட்�க் கட்டணம் + 

ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் வ�லிக்கப்ப�ம்.

     பாஸ் �ன்��ைம திட்டத்தின் �லம் இந்தியாவ�ற்� 

ெவள�ேய ெசல்�ம் அைனத்� வ�மான நிைலய ல�ஞ்ச் 

வ�ைகக�க்�ம், இலவச வ�ைககள் த�ர்ந்த ப�ற�, ஒ� 

வ�ைகக்� 27$ வைர பயன்பாட்�க் கட்டணம் + 

ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

     ேமற்�றிய கட்டணங்கள் பணம் எ�க்கப்பட்ட நாள�லி�ந்� 
ெபா�ந்�ம். 

�ைறந்தபட்ச நிதி கட்டணங்கள்  �.25

    
�ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

எஸ்ப�ஐ ஏ�எம்கள்/ மற்ற    ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.5% 

உள்�ர் ஏ�எம்கள்  (�ைறந்தபட்சம் �.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

சர்வேதச ஏ�எம்கள்  ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.5% 

     (�ைறந்தபட்சம் �.500-என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

மற்றக் கட்டணங்கள் & அபராதங்கள்

பணம் ெச�த்�வதற்கான       �.250

கட்டணம்  

மதிப்ப�ழப்� அபராதத்  ெதாைக  கட்டணத் ெதாைகய�ல் இ�ந்� 2% (�ைறந்தபட்சம் 
     �.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

காேசாைல பணம் ெச�த்�தல்   �.100

கட்டணம்  
தாமதமாக ெச�த்�ம்    �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் 

கட்டணங்கள்    ெதாைகக்கான

     �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

     �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

     �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

     �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� 

�.1,100

     �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

��தல் தாமத ெச�த்தல்   �.100

கட்டணம்

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தல்  வரம்� ம�றி எ�க்கப்பட்ட ெதாைகய�ல் 2.5% (�ைறந்தபட்சம் 
�.600 என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

அட்ைடைய மாற்�தல்   �.100- �,250 (ஆரம்-ற்� �.1500)

அவசரநிைல அட்ைடைய   உண்ைமயான வ�ைல (�ைறந்தபட்சம் $175
மாற்�தல்    VISA-வ�ற்� மற்�ம் $148 Mastercard-ற்� என்ற அ�ப்பைடய�ல்) 
(ெவள�நாட்�ல் இ�க்�ம்ேபா�)    

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

��தல் கட்டணம்

ச�ைகக் காலம்   �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் (கள�ல்) பணம் ெச�த்தப்படாமல் 
இ�க்�ம் கிெர�ட் கார்� கணக்�க�க்� பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிய�லி�ந்� 3 நாட்கள் ச�ைகக் காலம் அ�மதிக்கப்ப�கிற�. 
கிெர�ட் கார்� அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� பணம் ெச�த்த 
ேவண்�ய ேததி என்ப� கிெர�ட் கார்�ல் பணம் வர� ைவக்கப்பட 
ேவண்�ய ேததியா�ம். இ�ப்ப��ம் பணம் ெச�த்�வைத 
ெசயலாக்�வதற்� 3 ச�ைக நாட்கள் வழங்கப்ப�கின்றன.

ரய�ல்ேவ பயணச்சீட்�கள்   �.30 + ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.5% 

- ரய�ல்ேவ க�ன்டர்கள்  
ரய�ல்ேவ பயணச்சீட்�கள்   ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 1% + 
- www.irctc.co.in     ெபா�ந்�ம் வ�கள்

ெபட்ேரால் & அைனத்�     ப�வர்த்தைன மதிப்ப�ல் 1% அல்ல� �.10, எ� 

வ�ற்கப்பட்ட தயா�ப்�கள்/     வண�க�க்� ெடர்மினைல வழங்�ம் வங்கியால் எ�ெபா�ள் சர்சார்ஜ் 

ேசைவகள்ெபட்ேரால் பம்�கள�ல்  கட்டணம் வ�திக்கப்ப�கிற�. ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ன் ம��  
சர்சார்ஜ் மற்�ம் ஜிஎஸ்� ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் வங்கியால் 
வ�திக்கப்ப�வதால், கட்டணச் சீட்�ல் உள்ள ப�வர்த்தைனத் ெதாைக 
கிெர�ட் கார்� அறிக்ைகய�லி�ந்� ேவ�பட்டதாக இ�க்�ம். 
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட கார்�க�க்� த�தியான ப�வர்த்தைன மதிப்�க்� 
1% எ�ெபா�ள் சர்சார்ஜ் கட்டணத் தள்�ப� (ஜிஎஸ்� தவ�ர) 
வழங்கப்ப�ம். எ�ெபா�ள் சர்சார்ஜ் கட்டணத் தள்�ப�ய�ன் 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் மா�படலாம். ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்� உங்கள் கிெர�ட் கார்�ன் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகைளப் பார்க்க�ம்.

�ங்கவ� கட்டணம்   ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.25% (�ைறந்தபட்சம் �.75 என்பதன் 
அ�ப்பைடய�ல்)

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

கட்டணங்கள்  

    ஆண்�க் கட்டணம் (ஒ� �ைற)  �.௦ - �.9,999

    ��ப்ப�ப்�க் கட்டணம் (ஆண்� ஒன்�க்�) �.0 - �.9,999

    இைணப்�க் கட்டணம் (ஆண்� ஒன்�க்�) எ��மில்ைல

ந�ட்�க்கப்பட்ட கடன்

வட்�ய�ல்லா கடன் காலம்   20-50 நாட்கள் (�ந்ைதய மாதத்தின் நி�ைவத்     
ெதாைக ��தாகச் ெச�த்தப்பட்��க்�ம் 

     பட்சத்தில், �ெடய�ல் �ைறய�ல் பணம் ெசல� 

     ெசய்வதற்� மட்�ேம ெபா�ந்�ம்) 

நிதிக் கட்டணம்   மாதம் 3.50% (ஆண்�க்� 42%) பா�காக்கப்படாத கார்�க�க்�; 
மாதம் 2.75% (ஆண்�க்� 33%) பா�காக்கப்பட்ட கார்�க�க்�; 01 
நவம்பர் 2021 �தல் மாதம் 2.5% (ஆண்�க்� 30%) இல் இ�ந்� 
தி�த்தப்பட்ட� மாதம் 2.75% (ஆண்�க்� 33%) வைர ெசௗர்யா & 
�ெபன்ஸ் கார்�க�க்� 

�ைறந்தபட்ச நிதி   �.25

கட்டணங்கள்:    

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத்    ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% 

ெதாைக     நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள்  
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)+ 

அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) 

�ன்பணம் எ�த்தல்  

�ன்பணம் எ�ப்பதற்கான வரம்�  கடன் வரம்ப�ல் 80% வைர(அதிகபட்சமாக ேகால்ட் மற்�ம் 

ைடட்டான�யத்திற்� நாள் ஒன்�க்� 12 ஆய�ரம், ப�ளாட்�னம், 

ப�ைரம் மற்�ம் எைலட் கார்�க�க்� நாள் ஒன்�க்� 15 

ஆய�ரம்)

இலவச கடன் காலம்   எ��மில்ைல

நிதிக் கட்டணம்    மாதம் 3.50% (ஆண்�க்� 42%) பா�காக்கப்படாத கார்�க�க்�;  

மாதம் 2.75% (ஆண்�க்� 33%) பா�காக்கப்பட்ட 

     கார்�க�க்�; 01 நவம்பர் 2021 �தல் மாதம் 2.5% 

     (ஆண்�க்� 30%) இல் இ�ந்� தி�த்தப்பட்ட� மாதம் 2.75% 

(ஆண்�க்� 33%) வைர ெசௗர்யா & �ெபன்ஸ் கார்�க�க்� 
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

ெவள�நாட்�ப் பணப்    ப�மாற்றத்திற்கான மார்க் அப்: 3.5%அைனத்�

ப�வர்த்தைன    கார்�க�க்�ம் (எைலட் & ஆரம் தவ�ர) மற்�ம் 1.99% (எைலட் 

& ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்). 01 ஜூைல 2022 

�தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 

ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி  மார்க்கப் கட்டணம் 3.50% அைனத்�

கர்வர்ஷ�க்கான ப�வர்த்தைன  கார்�க�க்�ம் (எைலட் & ஆரம் தவ�ர) மற்�ம் 1.99% (எைலட் 

& ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) (�.1000க்� 

அதிகமான அல்ல� அதற்� சமமான ப�வர்த்தைனக�க்� 

மட்�ம்). 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் ப�மாற்றத்ைதத் 

தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 

கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

  
ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்:  �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட வ�ச்சர்கள் 

மட்�ேம)

அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம்  �. 199 

ப�வர்த்தைனக�க்கான 

ெசயலாக்கக் கட்டணம் 

ப�ைரயா�ட்� பாஸ்    பாஸ் �ன்��ைம திட்டத்தின் �லம் இந்தியாவ�ல் உள்ள 

ல�ன்ஜூக்கான கட்டணங்கள்   அைனத்� வ�மான நிைலய ல�ஞ்ச் வ�ைகக�க்�ம் ஒ� 

வ�ைகக்� 27$ வைர பயன்பாட்�க் கட்டணம் + 

ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் வ�லிக்கப்ப�ம்.

     பாஸ் �ன்��ைம திட்டத்தின் �லம் இந்தியாவ�ற்� 

ெவள�ேய ெசல்�ம் அைனத்� வ�மான நிைலய ல�ஞ்ச் 

வ�ைகக�க்�ம், இலவச வ�ைககள் த�ர்ந்த ப�ற�, ஒ� 

வ�ைகக்� 27$ வைர பயன்பாட்�க் கட்டணம் + 

ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

     ேமற்�றிய கட்டணங்கள் பணம் எ�க்கப்பட்ட நாள�லி�ந்� 
ெபா�ந்�ம். 

�ைறந்தபட்ச நிதி கட்டணங்கள்  �.25

    
�ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

எஸ்ப�ஐ ஏ�எம்கள்/ மற்ற    ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.5% 

உள்�ர் ஏ�எம்கள்  (�ைறந்தபட்சம் �.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

சர்வேதச ஏ�எம்கள்  ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.5% 

     (�ைறந்தபட்சம் �.500-என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

மற்றக் கட்டணங்கள் & அபராதங்கள்

பணம் ெச�த்�வதற்கான       �.250

கட்டணம்  

மதிப்ப�ழப்� அபராதத்  ெதாைக  கட்டணத் ெதாைகய�ல் இ�ந்� 2% (�ைறந்தபட்சம் 
     �.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

காேசாைல பணம் ெச�த்�தல்   �.100

கட்டணம்  
தாமதமாக ெச�த்�ம்    �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் 

கட்டணங்கள்    ெதாைகக்கான

     �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

     �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

     �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

     �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� 

�.1,100

     �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

��தல் தாமத ெச�த்தல்   �.100

கட்டணம்

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தல்  வரம்� ம�றி எ�க்கப்பட்ட ெதாைகய�ல் 2.5% (�ைறந்தபட்சம் 
�.600 என்ற அ�ப்பைடய�ல்)

அட்ைடைய மாற்�தல்   �.100- �,250 (ஆரம்-ற்� �.1500)

அவசரநிைல அட்ைடைய   உண்ைமயான வ�ைல (�ைறந்தபட்சம் $175
மாற்�தல்    VISA-வ�ற்� மற்�ம் $148 Mastercard-ற்� என்ற அ�ப்பைடய�ல்) 
(ெவள�நாட்�ல் இ�க்�ம்ேபா�)    

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

��தல் கட்டணம்

ச�ைகக் காலம்   �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் (கள�ல்) பணம் ெச�த்தப்படாமல் 
இ�க்�ம் கிெர�ட் கார்� கணக்�க�க்� பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிய�லி�ந்� 3 நாட்கள் ச�ைகக் காலம் அ�மதிக்கப்ப�கிற�. 
கிெர�ட் கார்� அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� பணம் ெச�த்த 
ேவண்�ய ேததி என்ப� கிெர�ட் கார்�ல் பணம் வர� ைவக்கப்பட 
ேவண்�ய ேததியா�ம். இ�ப்ப��ம் பணம் ெச�த்�வைத 
ெசயலாக்�வதற்� 3 ச�ைக நாட்கள் வழங்கப்ப�கின்றன.

ரய�ல்ேவ பயணச்சீட்�கள்   �.30 + ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.5% 

- ரய�ல்ேவ க�ன்டர்கள்  
ரய�ல்ேவ பயணச்சீட்�கள்   ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 1% + 
- www.irctc.co.in     ெபா�ந்�ம் வ�கள்

ெபட்ேரால் & அைனத்�     ப�வர்த்தைன மதிப்ப�ல் 1% அல்ல� �.10, எ� 

வ�ற்கப்பட்ட தயா�ப்�கள்/     வண�க�க்� ெடர்மினைல வழங்�ம் வங்கியால் எ�ெபா�ள் சர்சார்ஜ் 

ேசைவகள்ெபட்ேரால் பம்�கள�ல்  கட்டணம் வ�திக்கப்ப�கிற�. ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ன் ம��  
சர்சார்ஜ் மற்�ம் ஜிஎஸ்� ஏற்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் வங்கியால் 
வ�திக்கப்ப�வதால், கட்டணச் சீட்�ல் உள்ள ப�வர்த்தைனத் ெதாைக 
கிெர�ட் கார்� அறிக்ைகய�லி�ந்� ேவ�பட்டதாக இ�க்�ம். 
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட கார்�க�க்� த�தியான ப�வர்த்தைன மதிப்�க்� 
1% எ�ெபா�ள் சர்சார்ஜ் கட்டணத் தள்�ப� (ஜிஎஸ்� தவ�ர) 
வழங்கப்ப�ம். எ�ெபா�ள் சர்சார்ஜ் கட்டணத் தள்�ப�ய�ன் 
வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் மா�படலாம். ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்� உங்கள் கிெர�ட் கார்�ன் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 
நிபந்தைனகைளப் பார்க்க�ம்.

�ங்கவ� கட்டணம்   ப�வர்த்தைனத் ெதாைகய�ல் 2.25% (�ைறந்தபட்சம் �.75 என்பதன் 
அ�ப்பைடய�ல்)

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

ேமேல�ள்ள கட்டணங்கள், வட்�கள் & அபராதங்கள் அைனத்தி�ம் அைனத்�ப் 

ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் வ�லிக்கப்ப�ம்.

“ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் என்பைவ” (2017 ஆம் ஆண்� ஜூைல 1 ஆம் ேததி அல்ல� 

அதற்�ப் ப�ன் ெவள�ய�டப்பட்ட அறிக்ைகக�க்�):

•  எஸ்ப�ஐ கார்� பதி�கள�ன்ப�, “ஹ�யானா” மாநிலத்தில் வசிப்பவராக இ�க்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்க�க்� - "மத்தியவ�" @9% மாநிலவ� @9% 

•  எஸ்ப�ஐ கார்� பதி�கள�ன்ப�, “ஹ�யானா” அல்லா� ேவ� மாநிலத்தில் வசிக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்க�க்�, ஒ�ங்கிைணந்த வ� @18%

கார்�தாரர் கணக்கிற்�ச் ெச�த்தப்ப�ம் அைனத்�ப் ேபெமண்ட்க�ம் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)} , வட்�க் 
கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
ெராக்க அட்வான்ஸ்  என்ற வ�ைசய�ல் ெச�த்தப்ப�ம். 

*க்�ஷக் உன்னதி எஸ்ப�ஐ கார்� வா�க்ைகயாளர்க�க்� ேம�ள்ள கட்டணப் பட்�யல் 
ெபா�ந்தா� என்பதால், அவர்கள் அட்டவைண (A)ஐப் பார்க்க�ம்.

**எந்தெவா� வண�க�க்�ம் வாடைக ெச�த்�ம் அைனத்� ப�வர்த்தைனக�க்�ம் 
ெசயலாக்கக் கட்டணம் �. 99.

RBI KYC வழிகாட்�தல்கள�ன்ப�, வா�க்ைகயாளர்கள�ன் கவனத்�டன் ெசயல்பாட்�ன் கீழ் 
ேசக�க்கப்பட்ட ஆவணங்கள், தர� அல்ல� தகவல்கள் ��ப்ப�த்த நிைலய�ல் 
ைவக்கப்ப�வைத உ�திெசய்ய, கார்�தாரர் �றிப்ப�ட்ட இைடெவள�ய�ல் KYC பதி�கைள 
அவ்வப்ேபா� ��ப்ப�க்க ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா�. நி�வனத்தின் உள் ெகாள்ைகய�ன்ப�, 
அவ்வப்ேபா� ��ப்ப�த்தல் ெசயல்பாட்�ன் ேபா� KYC ஆவணங்கைள வழங்கத் தவறினால் 
கிெர�ட் கார்� கணக்கின் தற்காலிக இைடந�க்கம்/தைட ஏற்படலாம். தற்காலிகமாக 
இைடநி�த்தப்பட்ட அட்ைட(கள்) ெசயலற்ற காலத்திற்� ஆண்�க் கட்டணம் 
ெச�த்தப்படா�. கார்� கணக்� ெசயல்ப�த்தப்பட்ட�ம், அவ்வப்ேபா� ��ப்ப�த்தல் 
ெசயல்�ைற ��ந்த�ம் வ�டாந்திர கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். 
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

ந�ங்கள் கார்ைடத் ெதாடர்ந்� பயன்ப�த்தினால், இந்தத் தி�த்தங்கைள ஏற்�க் ெகாண்டதாக 
ெபா�ள்ப�ம்.

எஸ்ப�ஐ கார்� உதவ� எண்

39 02 02 02 (உள்�ர் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் ேசர்க்க�ம்) 

1860 180 1290/1860 500 1290

21 ஏப்ரல் 2023 இன் ப� இதில் �றிப்ப�ட்�ள்ள தகவல்கள் அைனத்�ம் ச�யானைவேய, 
ேம�ம் இைவ எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் வ��ப்பத்திற்ேகற்ப மா�படலாம். எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
�க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com இைணயதளத்தில் 
பார்க்கலாம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

ேமேல�ள்ள கட்டணங்கள், வட்�கள் & அபராதங்கள் அைனத்தி�ம் அைனத்�ப் 

ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் வ�லிக்கப்ப�ம்.

“ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் என்பைவ” (2017 ஆம் ஆண்� ஜூைல 1 ஆம் ேததி அல்ல� 

அதற்�ப் ப�ன் ெவள�ய�டப்பட்ட அறிக்ைகக�க்�):

•  எஸ்ப�ஐ கார்� பதி�கள�ன்ப�, “ஹ�யானா” மாநிலத்தில் வசிப்பவராக இ�க்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்க�க்� - "மத்தியவ�" @9% மாநிலவ� @9% 

•  எஸ்ப�ஐ கார்� பதி�கள�ன்ப�, “ஹ�யானா” அல்லா� ேவ� மாநிலத்தில் வசிக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்க�க்�, ஒ�ங்கிைணந்த வ� @18%

கார்�தாரர் கணக்கிற்�ச் ெச�த்தப்ப�ம் அைனத்�ப் ேபெமண்ட்க�ம் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)} , வட்�க் 
கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
ெராக்க அட்வான்ஸ்  என்ற வ�ைசய�ல் ெச�த்தப்ப�ம். 

*க்�ஷக் உன்னதி எஸ்ப�ஐ கார்� வா�க்ைகயாளர்க�க்� ேம�ள்ள கட்டணப் பட்�யல் 
ெபா�ந்தா� என்பதால், அவர்கள் அட்டவைண (A)ஐப் பார்க்க�ம்.

**எந்தெவா� வண�க�க்�ம் வாடைக ெச�த்�ம் அைனத்� ப�வர்த்தைனக�க்�ம் 
ெசயலாக்கக் கட்டணம் �. 99.

RBI KYC வழிகாட்�தல்கள�ன்ப�, வா�க்ைகயாளர்கள�ன் கவனத்�டன் ெசயல்பாட்�ன் கீழ் 
ேசக�க்கப்பட்ட ஆவணங்கள், தர� அல்ல� தகவல்கள் ��ப்ப�த்த நிைலய�ல் 
ைவக்கப்ப�வைத உ�திெசய்ய, கார்�தாரர் �றிப்ப�ட்ட இைடெவள�ய�ல் KYC பதி�கைள 
அவ்வப்ேபா� ��ப்ப�க்க ேவண்�ம். அவ்வப்ேபா�. நி�வனத்தின் உள் ெகாள்ைகய�ன்ப�, 
அவ்வப்ேபா� ��ப்ப�த்தல் ெசயல்பாட்�ன் ேபா� KYC ஆவணங்கைள வழங்கத் தவறினால் 
கிெர�ட் கார்� கணக்கின் தற்காலிக இைடந�க்கம்/தைட ஏற்படலாம். தற்காலிகமாக 
இைடநி�த்தப்பட்ட அட்ைட(கள்) ெசயலற்ற காலத்திற்� ஆண்�க் கட்டணம் 
ெச�த்தப்படா�. கார்� கணக்� ெசயல்ப�த்தப்பட்ட�ம், அவ்வப்ேபா� ��ப்ப�த்தல் 
ெசயல்�ைற ��ந்த�ம் வ�டாந்திர கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட்.

அஞ்சல் ெபட்� எண். 28, �� ெடல்லி - 110 001
இங்� எங்கள் வைலதளத்ைதப் பார்ைவய�ட�ம்: www.sbicard.com
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 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

ந�ங்கள் கார்ைடத் ெதாடர்ந்� பயன்ப�த்தினால், இந்தத் தி�த்தங்கைள ஏற்�க் ெகாண்டதாக 
ெபா�ள்ப�ம்.

எஸ்ப�ஐ கார்� உதவ� எண்

39 02 02 02 (உள்�ர் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் ேசர்க்க�ம்) 

1860 180 1290/1860 500 1290

21 ஏப்ரல் 2023 இன் ப� இதில் �றிப்ப�ட்�ள்ள தகவல்கள் அைனத்�ம் ச�யானைவேய, 
ேம�ம் இைவ எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் வ��ப்பத்திற்ேகற்ப மா�படலாம். எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
�க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com இைணயதளத்தில் 
பார்க்கலாம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.



ேவண்�யதில்ைல என தற்காலிகமாக அறிவ�க்�ம். �ரண்பா� �றித்த தகவல்கள் 
கிைடக்கப்ெபற்றால், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�ட்��ந்தப� பணம் ெச�த்�வைத 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தற்காலிகமாக தள்ள�ைவக்�ம். வ�சாரைணய�ல், கார்� 
ேஹால்டேர அந்தத் ெதாைகக்கான ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ப� 
உ�தியானால், அ�த்த அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய ெதாைக ம�ண்�ம் 
ேசர்க்கப்ப�ம்.

h)  வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்த்தல்: அைனத்� �ைறக�ம் ஒ�ங்கிைணப்� அதிகா� 
(ேநாடல் ஆஃப�சர்), அ.ெப. எண் 28- ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி- 110001 என்ற �கவ�க்ேகா என்ற 
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்ச�க்ேகா அ�ப்பப்பட ேவண்�ம்.

i)   ெதாடர்� வ�வரங்கள்:

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 02 02

 (ெமாைபலிலி�ந்� அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் 
இட ேவண்�ம்) 

 அல்ல� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ கிெர�ட் கார்�: இந்தியாவ�ல் எங்கி�ந்�ம் எஸ்ப�ஐ ெரய�ல்ேவ 
கிெர�ட் கார்�க்கான உதவ� ைமயத்ைதத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம் 

 அைனத்�த் ெதாைலேபசிகள�லி�ந்�ம்: 39 02 12 12   (ெமாைபலிலி�ந்� 
அைழக்�ம்ேபா� உங்கள் நகரத்தின் STD �றிய�ட்ைட �ன்னால் இட ேவண்�ம்) 
BSNL/MTNL இலி�ந்� : 1800 180 1295/1860 500 1295 

 அஞ்சல் �கவ�: ேமலாளர் – வா�க்ைகயாளர் ேசைவகள், எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & 
ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரெவட். லிட்., �எல்எஃப் இன்ஃப�ன�� டவர்ஸ், டவர் சி, 12வ� 
தளம், ப�ளாக் 2, ப�ல்�ங் 3, �எல்எஃப் ைசபர் சிட்� �ர்கான்- 122002 (ஹ�யானா) 
இந்தியா www.sbicard.com அல்ல� அ.ெப. எண் 28 – ஜிப�ஓ, ��ெடல்லி – 110001 எ�ம் 
�கவ�க்� அஞ்சல் �லமாக எ��வதன் �லமாக ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.  

 customercare@sbicard.com இல் எ��வதன் �லம் மின்னஞ்சல் �லம்

 கார்�தாரர் தவறான வ�ற்பைன மற்�ம் �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� 
ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்– salesgrievance@sbicard.com

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் எங்கள�ன் ெமாைபல் ஆப்/இைணயதளம் �லம் ஏேத�ம் 
சர்ச்ைச/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனைய பதி� ெசய்யலாம். மாற்றாக, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் தகரா�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனக்கான ப�ரத்ேயக 
மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் chargeback@sbicard.com இல் எ�தலாம்.

 மிஸ்-ெசல்/ �ன்��த்தல் ெதாடர்பான �கார்க�க்� கார்�தாரர் எங்கைள ப�ரத்ேயக 
ெஹல்ப்ைலன�ல் அைழக்கலாம்: 080-39356050
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ெதாைலேபசி �லம்
ேம�ம் வ�வரங்க�க்� அைழக்க�ம்

1860 180 1290
39 02 02 02 (�ன்ெனாட்� உள்�ர் எஸ்�� 

�றிய��)
தய�ெசய்� உங்கள் கார்ைட உங்க�டன் 

ைவத்�க் ெகாள்�ங்கள்

ஈெமய�ல் �லமாக
customercare@sbicard.com உங்கள் கார்� 

கணக்கிற்கான எந்தெவா� ேகள்வ�க்�ம் 
எங்க�க்� எ��ங்கள்: customercare@sbicard.com

க�தம் �லம்
எங்க�க்� எ��ங்கள் at SBICPSL, ேபாஸ்ட் 
ேபக் எண், 28, ஜிப�ஓ, �� ெடல்லி - 110001

ெவப் �லம்
 sbicard.com இல் லாக் ஆன் ெசய்�ங்கள்

எங்கைளப் பற்றி நன்� அறிந்�க் ெகாள்�ங்கள்

எஸ்ப�ஐ அட்ைடக்கான �க்கியமான வ�தி�ைறகள் & நிபந்தைனகள்

1. *கட்டணங்கள் மற்�ம் அபராதங்கள் 

A. வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் & ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள்

 எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�ல் (எஸ்ப�ஐ கார்�) வ�டாந்திரக் கட்டணங்கள் 
மற்�ம்��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். வ�டாந்திர கட்டணம் �. 0 �தல் 
�.9999 வைரய�ல் ஒ� �ைற கட்டணம். மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் ேம�ம், 
��ப்ப�த்தல் கட்டணம் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் வ�லிக்கப்ப�ம் இதில் �. 0 �தல் �.9999 
மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய வ�கள் உட்ப�ம். இந்தக் கட்டணங்கள் கார்� 
ேஹால்டர்க�க்� ஏற்ப�ம் ெவவ்ேவ� வைகயான கார்�க�க்� ஏற்ப�ம் மா�ப�ம். 
கார்� ேஹால்டர்கள் கிெர�ட் கார்�ற்� வ�ண்ணப்ப�க்�ம் ேநரத்தில் இந்தத் தகவல்கள் 
அவர்க�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். இவற்றில் ெபா�ந்�ம் கட்டணங்கள் ேநர�யாக கார்� 
ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� வ�லிக்கப்பட்�, மாதாந்திர அறிக்ைகய�ல் ப�ல் 
ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் ��தல் கார்�க�க்காக 
தன�ப்பட்ட கட்டணங்கள் வ�திக்கப்படலாம். 

B. �ன்பணம் எ�ப்பதற்கான கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் உள்நாட்�/ சர்வேதச ஏ�எம்கள�ல் அவசரத்திற்காக பணம் எ�க்க 
கார்ைடப் பயன்ப�த்தலாம். அம்மாதி�யாக ஒவ்ெவா� �ைற பணெம�க்�ம் ேபா�ம் 
ப�வர்த்தைன கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம். இந்தக் கட்டணமான� அ�த்த அறிக்ைகய�ல் 
ப�ல் ெசய்யப்ப�ம். 2.5% அல்ல� �.500, இதில் எ� அதிகேமா அைத உள்நாட்� 
ஏ�எம்க�க்�ம், 2.5% அல்ல� �.500 இதில் எ� அதிகேமா அைத சர்வேதச 
ஏ�எம்க�க்�ம் ப�வர்த்தைனக் கட்டணமாக வ�லிக்கப்ப�ம். ப�வர்த்தைனக் 
கட்டணமான� எஸ்ப�ஐ கார்ட்ஸ் & ேபெமன்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் 
(எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)க்� ஏற்றப� மா�ப�ம். ந�ங்கள் �ன்பணெம�க்�ம் ஒவ்ெவா� 
�ைற�ம், கடன் ெப�வதற்கான கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். இ�, பணெம�த்த 
ேததிய�லி�ந்� அைத ��வ�மாகத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�ம் ேததி வைரய�லான �ழற்சி 
கடன�ற்கான கட்டணத்திற்�ச் (கட்டணங்கள�ன் கால அட்டவைணையப் பார்க்க�ம்) 

சமமானதாக இ�க்�ம். 

C. பணம் ெச�த்�தல் கட்டணங்கள்

 கார்�தாரர்கள் ஸ்ேடட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவ�ன் (எஸ்ப�ஐ) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள�ல் எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்� நி�ைவத் ெதாைகைய  அவர்கள� கிெர�ட் 

கார்� எண் மற்�ம் ெதாைகைய கட்டணம் ெச�த்�ம் சீட்�ல் �றிப்ப�ட்� அைத 

கிைள க�ண்ட�ல் ெடபாசிட் ெசய்வதன் �லம் ெச�த்தலாம். கார்�தார�க்� பணம் 

ெச�த்தியதற்கான ஒப்�ைக ரசீ� உடன�யாக வழங்கப்ப�ம். இந்த வசதி ேசைவ 

கட்டணம் �. 250 + ெபா�ந்தக்��ய வ�க�டன் கிைடக்கிற�. ேகவ�ப� எஸ்ப�ஐ கார்� 

ைவத்தி�ப்பவர்கள் க�ர் ைவஸ்யா வங்கிய�ன் (ேகவ�ப�) ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்ட 

கிைளகள��ம் தங்கள் கிெர�ட் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்தலாம். 

க�ர் ைவஸ்யா வங்கி (ேகவ�ப�) கிைளகள�ல் பணம் ெச�த்�வதற்� கட்டணம் ஏ�ம் 

இல்ைல. 

D. சிறப்�க் கட்டணங்கள்

i. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆல் கார்� ேஹால்ட�க்� வழங்கப்ப�ம் �றிப்ப�ட்ட 

ேசைவக�க்காகேவா கார்� ேஹால்டர் தன்�ைடய கணக்கில் ஏேத�ம் 

தவைணையச் ெச�த்தத் தவறினாேலா அவற்�க்காக அவ்வப்ேபா� ெபா�ந்�ம் 

அபராதங்க�ம் கட்டணங்க�ம் கார்� ேஹால்ட�மி�ந்� வ�லிக்கப்ப�ம். 

ii அவ்வப்ேபா� கட்டணங்கள��ம் அபராதங்கள��ம் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ெசய்யேவா, 

கார்� ேஹால்ட�க்� �ன்�ட்�ேய அறிவ�த்� ெபா�ந்�ம் �திய கட்டணங்கள் 

மற்�ம் அபராதங்கைள வ�திக்கேவா எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� உ�ைம உள்ள�.

E. வட்�ய�ல்லா ச�ைகக் காலம்

 வண�கரால் சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம் கிைளம்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் 20 �தல் 50 நாட்கள் 

வைர வட்�ய�ல்லா இலவச கடன் காலம் வழங்கப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், �ந்ைதய 

மாதத்தில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக ஏேத�ம் ம�தமி�ந்தாேலா கார்� ேஹால்டர் 

ஏ�எம்-லி�ந்� ஏேத�ம் பணம் எ�த்தி�ந்தாேலா இைதப் ெபற ��யா�.

F.  நிதிக் கட்டணங்கள்

 கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாகச் 
ெச�த்தாத�ழலில், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� ெச�த்தப்படாமல் உள்ள EMI 
தவைணகள் உள்ள�ட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனகள் மற்�ம் கார்� ேஹால்டர் 
�ன்பணம் (தி�ப்ப�ச் ெச�த்தப்ப�ம் வைர) எ�த்�ள்ள அைனத்� த�ணங்க�க்�ம் 
மாதாந்திர வட்� வ�கித்தத்தில் நிதிக் கட்டணங்கைளச் ெச�த்த ேவண்�ம். 

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD) கார்� ேஹால்டர், ப�தியள� 

ெதாைகைய மட்�ம் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 

(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால், நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 

வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 

ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகைய�ம் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 

பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 தற்ேபாைதய நிதிக் கட்டண வ�கிதமான� ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� மாதத்திற்� 

3.50% வைரயானதாக�ம் [ஆண்�க்� 42% வைரயானதாக�ம்] உள்ள�. இ� எஸ்ப�ஐ 

கார்ட்ஸ் & ேபெமண்ட் சர்வ �சஸ் ப�ைரேவட் லிமிட்ெடட் (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்)இன் 

வ��ப்பத்திற்� ஏற்றப்ப� மா�ப�ம். நிதிக் கட்டணங்கள�ல் ெபா�ந்�ம் வ�கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். எனேவ, கார்�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ம�தித் ெதாைகைய ��வ�மாக 

ெச�த்�ம் வைரய�ல், கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கிலி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 

ப��த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கார்�ேஹால்டர் பணம் ெச�த்�ம் தவைணத் ேததிக்�ள் 

தன� நி�ைவத் ெதாைகைய ��ைமயாகச் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், அைனத்� 

ப�வர்த்தைனகள�ன் ம��ம் மற்�ம் ெபறப்ப�ம் அைனத்� �ன்பணம் 

ஒவ்ெவான்றிற்�ம், வ�திக்கப்ப�ம் �ைறந்தபட்ச நிதிக் கட்டணம், ெபா�ந்�ம் 

வ�கைள உள்ளடக்காமல், �.25 ஆ�ம்.

a.  �ன்பணம் ம�தான நிதிக் கட்டணங்கள், ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்� பணம் 

��வ�மாக ெச�த்தப்ப�ம் வைரய�ல் வ�லிக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 15 ஆம் ேததி.

 16 ஜூன் 2019 – 15 ஜூைல 2019 க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.5000- �ெடய�ல் ெசல�– 2௦ ஜூன் 2019 

2.  �.7000 பணமாக எ�க்கப்பட்ட�– 10 ஜூைல 2019

 15 ஜூன் 2019 ேததிய�லான அறிக்ைகய�ன்ப�, கார்� ேஹால்டர் பணம் எ��ம் 
ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் 15 ஜூைல 
ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல், �.12,000த்�டன் �ன்பணமாக எ�க்கப்பட்ட 
�.7000-த்�க்கான நடப்� வ�கிதத்�டன் ��ய 5 நாட்கள�ன் நிதிக் கட்டணங்க�ம் 
ேசர்த்� ெமாத்தமாகச் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம் என காட்டப்ப�ம். கார்� ேஹால்டர் 
நி�ைவத் ெதாைகைய 5 ஆகஸ்ட் 2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ 
நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைகையேயா 
ெச�த்த ேவண்�ம். உங்கள் கிெர�ட் கார்� நி�ைவக்� ெச�த்தப்ப�ம் எந்தெவா� 
ேபெமண்ட்�ம் �தலில் உங்கள் �ைறந்த பட்ச நி�ைவத்ெதாைகக்� 
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம் & வ�திப்�கள் + 
5% நிதிக் கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க 
�ன்பணம் ( ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, 
வட்�க் கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக 
மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) என்பைத தய�ெசய்� கவன�க்க�ம் 
கைடசி அறிக்ைகப் ெபறப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� நிதிக் கட்டணங்கள் 
வ�லிக்கப்ப�கின்றன. ஆனால், வட்�ய�ல்லாமல் வ�லிக்கப்பட்ட �ெடய�ல் ேபலன்ஸ் 
நி�ைவத் ெதாைகக்�, ப�வர்த்தைன ேததிய�லி�ந்ேத நிதிக்கட்டணங்கள் 

வ�லிக்கப்ப�ம். 

 �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய 

அறிக்ைகய�ல் எ��ம் �றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட 

ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள �ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 

ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் 

வ�லிக்கப்படா�.

 எ�த்�க்காட்� 2 – கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 2019- 2 ப�ப்ரவ� 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

1.  �.10,000-க்� �ெடய�ல் ெசல� ெசய்த�- 5 ஜனவ� 2019 அன்�

2.  �.30,000-க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 ஜனவ� 2019 அன்�

 2 ஜனவ� 2019 அறிக்ைகய�ல், கார்� ேஹால்டர் �ந்ைதய நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல எனக் �றிப்ப�ட்��ந்தால், கார்� ேஹால்ட�ன் ப�ப்ரவ� 2

க்கான அறிக்ைகய�ல்  �.40,000 ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 

2019-க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 2௦ நாட்க�க்�ள், ெமாத்தமாகேவா 

�ைறந்தபட்ச தவைணத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம். �ந்ைதய அறிக்ைகய�ல் 

ெச�த்தப்படாத தவைணத் ெதாைக என தற்ேபாைதய அறிக்ைகய�ல் எ��ம் 

�றிப்ப�டப்படவ�ல்ைல என்றால், அறிக்ைகயள�க்கப்பட்ட ேததியன்� நி�ைவய��ள்ள 

�ெடய�ல் ேபலன்ைஸப் பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிய�ல் ��வ�மாக ெச�த்�ம் 

ேபா�, அதில் எவ்வ�த நிதிக் கட்டணங்க�ம் வ�லிக்கப்படா�.

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் ெவ�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

ெச�த்தினால், ந�ங்கள் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைகக்�த் ெதாடர்ச்சியாக 

வட்� ெச�த்த ேவண்�வ�ம். இதனால், ந�ங்கள் வ�ட கணக்கில் பணத்ைதச் 

ெச�த்�ம் �ழ்நிைல ஏற்ப�ம். எ�த்�க்காட்டாக, �.5,000 ப�வர்த்தைனக்� 

ஒவ்ெவா� மாத�ம் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக ெச�த்தப்பட்டால் (ஒவ்ெவா� 

மாத�ம் �.200 எ�ம் �ைறந்தபட்ச ெதாைக எ�ம் அ�ப்பைடய�ல்), ெமாத்த 

நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ��தாகச் ெச�த்த 44 மாதங்கள் ஆ�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 மார்ச் 2019- 2 ஏப்ரல் 2019-க்� இைடேய ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைன

(1)     �.500 ஆண்� கட்டணம் ெச�த்தப்பட்ட�- 5 மார்ச் 2019

(2)     �.90 ெபா�ந்�ம் வ�கள் ெச�த்தப்பட்ட�– 5 மார்ச் 2019 

(3)      �.6000 ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 15 மார்ச் 2019

 மார்ச் 2, 2019 அறிக்ைகய�லி�ந்� �ந்ைதய இ�ப்� எ��ம் �ன்ென�க்கப்படவ�ல்ைல 

என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஏப்ரல் 2 ஆம் ேததி அறிக்ைகய�ல் �.6,590 
ப�வர்த்தைனகள் காட்டப்ப�ம் கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகைய ஏப்ரல் 22, 2019 
க்�ள் அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்கள�ல், �� ெதாைக அல்ல� 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகக்� இைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ஏப்ரல் 2019 க்�ள், கார்� ேஹால்டர் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக �.415 
(ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகய�ல் 5% + ெபா�ந்�ம் வ�கைளச் ேசர்த்�) ெச�த்தியதாக 
க�தினால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என 
எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டண கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்:

 48 நாட்க�க்� �.500 நி�ைவத் ெதாைகயாக இ�ந்தால் (5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் 
வைர): 

 (3.50*12)*(48/365)*500/100=�.27.62

 48 நாட்க�க்�ப் ெபா�ந்�ம் வ� �.90 க்�(5 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= �.4.97

 38 நாட்க�க்� �.6000 ேபலன்ஸுக்� (15 மார்ச் �தல் 22 ஏப்ரல் வைர):

 (3.50*12)*(38/365)*6000/100= �.262.36

 11 நாட்க�க்� �.6,175 ேபலன்ஸுக்� (22 ஏப்ரல் �தல் ேம 2 வைர):

 (3.50*12)*(11/365)*6175/100= �.78.16

 வ�லிக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �.373.10

 இதில் 3 ஏப்ரல் 2019 – 2 ேம 2019-க்� இைடேய ப�வர்த்தைனகள் எ��ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், வாங்கியவற்�க்கான நி�ைவத் ெதாைக, 
வட்�க் கட்டணங்கள் , அபராதம் மற்�ம் கட்டணங்கள் மற்�ம் அைனத்�ப் ெபா�ந்�ம் 
வ�கள் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்) ஆகியவற்ைறச் ேசர்த்� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
ேம 2 ேததிக்கான அறிக்ைகய�ல் காட்டப்ப�ம்.

 பணம் ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ேததிக்�ள் (PDD), ப�தியள� ெதாைகைய மட்�ம் 
கார்� ேஹால்டர் ெச�த்திய��ந்தால் அல்ல� ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் 
(TAD) ெச�த்தாமல் இ�ந்தால் நிதிக் கட்டணம் வ�லிக்கப்ப�ம்; உதாரணமாக, ஒ� 
வா�க்ைகயாளர் �ந்ைதய மாதங்க�க்�ம் தற்ேபாைதய மாதத்தி�ம் நி�ைவத் 
ெதாைகையச் ெச�த்தாமல் இ�க்�ம் பட்சத்தில், அவர் ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைகைய�ம்  பணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன்பாகேவ ெச�த்தினால், 
பணம் ெச�த்தப்பட்ட ேததி வைரக்�மான நிதிக் கட்டணங்கள் வ�லிக்கப்ப�ம். 

 உதாரணம் 4: கார்�க்கான அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி 

 3 �சம்பர் 2018 �தல் 2 ஜனவ� 2019 ேததிக்� இைடப்பட்ட நாட்கள�ல் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  �.500க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� – 15 �சம்பர் 2018

2)  �.600க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� – 2௦ �சம்பர் 2018

 2 �சம்பர் 2018 அறிக்ைகய�ல் நி�ைவத் ெதாைக எ��ம் ெச�த்தப்பட 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், கார்� ேஹால்ட�ன் ஜனவ� 2க்கான 

அறிக்ைகய�ல் �.11௦௦ ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டதாக�ம், அைதத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த 

ேவண்�ம் என�ம் காட்�ம். அதாவ� கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தமாக �.1100 ெச�த்த 

ேவண்� இ�க்�ம். இந்த நி�ைவத் ெதாைகைய அவர் ஜனவ� 22, 2019 க்�ள் ெச�த்த 

ேவண்�ம். உதாரணமாக – அறிக்ைகய�ல் உள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� 

ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் �பாய் 500ஐ மட்�ம் ப�தியள� கட்டணமாக 22 ஜனவ� 2019 அன்� 

ெச�த்�கிறார் என ைவத்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணங்களானைவ நடப்� 

வ�கிதத்தில் வ�திக்கப்பட்�, ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைக�டன் ேசர்க்கப்ப�ம். நடப்� 

வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% என எ�த்�க்ெகாண்டால், நிதிக் கட்டணக் கணக்கீ� 

ப�ன்வ�மா� ெசய்யப்ப�ம்

 �பாய் 500 நி�ைவத் ெதாைகக்� (15 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 38 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(38/365)*500/100=�.21.86

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (20 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 22 வைர) 33 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(33/365)*600/100=�.22.78

 �பாய் 600 நி�ைவத் ெதாைகக்� (22 �சம்பர் �தல் ஜனவ� 2 வைர) 12 நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*600/100-�.8.28

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� = �பாய் 52.93

 3 ப�ப்ரவ� 2019 �தல் 2 மார்ச் 2019 வைர ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள்

1)  3 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி வைரயான ெதாடக்க ேபலன்ஸ் �பாய் 652.93

2)  �.1000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய� - 5 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

3)  �.3000க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய� - 15 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததி 

 2 ப�ப்ரவ� 2019 ஆம் ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்��ந்த பாக்கி உள்ள 
நி�ைவத் ெதாைக �பாய் 652.93 ெச�த்தப்படவ�ல்ைல எனக் க�தினால், கார்� 
ேஹால்டர் நி�ைவய�ல் உள்ள ெதாைகைய 22 ப�ப்ரவ� 2019 க்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம். 
உதாரணமாக - அறிக்ைகய��ள்ள ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் �� நி�ைவ 
ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 கார்� ேஹால்டர் ப�ப்ரவ� 15க்�ள் பாக்கி ெதாைகைய ��வ�மாகச் ெச�த்தி 
��த்�வ�ட்டார் என ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். உதாரணமாக-பணம் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்�ள்ளாக நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�தல். நடப்� வ�கிதம் மாதத்திற்� 3.50% 
என க�தினால், நிதி கட்டணக் கணக்கீ� ப�ன்வ�மா� 

 �பாய் 652.93 நி�ைவத் ெதாைகக்� (ப�ப்ரவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 15 வைர) 12
நாட்க�க்�:

 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100- �.9.02

 வ�திக்கப்ப�ம் ெமாத்த வட்� – �.9.02

 நி�ைவய��ள்ள வாங்கிய ெதாைக, வட்�க் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள�ன் 

�ட்�த்ெதாைக ஏேத�ம் இ�ந்தால், மற்�ம் அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�க�ம் 2 மார்ச் 

ேததிய�டப்பட்ட அறிக்ைகய�ல் ெச�த்தப்படேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைகயாகக் 

காட்டப்ப�ம்.

G. தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணங்கள்

• �.0 �தல் �.500 வைர ெச�த்�ம் ேததிய�ல் நி�ைவத் ெதாைகக்கான 

 �.500க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.400 & �.1,000 வைர

• �.1,000 மற்�ம் �.10,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.750

• �.10,000 மற்�ம் �.25,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.950

• �.25,000 மற்�ம் �.50,000 வைர நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,100

• �.50,000க்� ேமல் நி�ைவத் ெதாைகக்� �.1,300

 ��தல் தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. இரண்� ெதாடர்ச்சியான 

�ழற்சிக�க்கான நி�ைவத் ேததிக்�ள் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 

(MAD) காணவ�ல்ைல என்றால் 100 வ�திக்கப்ப�ம்.

 MAD அழிக்கப்ப�ம் வைர ஒவ்ெவா� கட்டணச் �ழற்சிக்�ம் இந்தக் கட்டணம் 

ெதாடர்ந்� வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 1- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 3 ஜனவ� 16- 2 ப�ப்ரவ� 16க்�ள் நடந்த ப�வர்த்தைன

(1)     �.5000 க்கான �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்�தல் - 5 ஜனவ� 16

(2)     �.5000 க்கான ஆன்ைலன் வாங்�தல்- 15 ஜனவ� 16

 2 ஜனவ� 2016 அறிக்ைகய�ன்ப�, கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல 

என்� க�தினால், 2 ப�ப்ரவ� ேததிய�லான அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்ட�க்� 

�.10,000 ெச�த்த ேவண்� இ�ப்பதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகையக் கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக 

ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள் ெமாத்த ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 

ெதாைகையேயா ெச�த்த ேவண்�ம்.

 22 ப�ப்ரவ� 2016க்�ள் அட்ைடதாரர் �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையயாவ� 

ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், அபராதமாக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய 

ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� �.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் 

கட்ட ேவண்�ம்).

 எ�த்�க்காட்� 2- கார்�ன் அறிக்ைக ேததி- ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 2016 ப�ப்ரவ� 3 - 2016 மார்ச் 2-க்�ம் இைடய�ல் நடந்த ப�வர்த்தைனகள் ப�ன்வ�வன:

1.  �.2000க்� �ெடய�ல் �ைறய�ல் வாங்கிய�- 8 ப�ப்ரவ� 16

2.  �.2500க்� ஆன்ைலன�ல் வாங்கிய�- 19 ப�ப்ரவ� 16

 2 ப�ப்ரவ� 2016 இன் அறிக்ைகய�ன்ப� கணக்கில் பணம் எ��ம் ெச�த்த 

ேவண்�யதில்ைல என்� க�தினால், 2 மார்ச் இன் அறிக்ைகய�ல் கார்� ேஹால்டர் 

�.4500 பணம் ெச�த்த ேவண்�யதாகக் காட்டப்ப�ம். 22 மார்ச் 2016 க்�ள் நி�ைவத் 

ெதாைகைய அட்ைடதாரர் ெச�த்த ேவண்�ம். அதாவ�, அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 

நாட்க�க்�ள் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகையேயா 

ெச�த்த ேவண்�ம். 

 22 மார்ச் 2016க்�ள் கார்� ேஹால்டர் ெமாத்தத் ெதாைகையேயா அல்ல� �ைறந்தபட்ச 

நி�ைவத் ெதாைகையேயா ெச�த்தவ�ல்ைலெயன�ல், தாமதமாக பணம் 

ெச�த்�வதற்காக அவ�க்� �.750 (ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ன் ெமாத்த மதிப்� 

�.1000 -ற்� ேமல் 10,000 வைர இ�ந்தால் �.750 அபராதம் கட்ட ேவண்�ம்)  

அபராதமாக வ�திக்கப்ப�ம்.

 எ�த்�க்காட்� 3- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ெசப்டம்பர் 3 �தல் அக்ேடாபர் 2 வைர நடந்த�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 9400 – ெசப் 5ேததி

 2வ� ெசப் ஸ்ேடட்ெமன்�ல் இ�ந்� எந்த �ந்ைதய ேபலன்ஸ் ேக� ஃபார்வர்� 

பண்ண�னா�ம், கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 2வ� அக்ேடாப�ல் �. ெமாத்த நி�ைவத் 

ெதாைகயாக 9400. கார்�தாரர் நி�ைவத் ெதாைகக்� எதிராக அக்ேடாபர் 22 ஆம் 

ேததிக்�ள் ெச�த்த ேவண்�ம், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், 

��த் ெதாைகக்�ம் அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடய�ல் 

ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்�. அட்ைடதாரர் �. 9400 அக்ேடாபர் 22 அல்ல� அதற்� �ன் 

நி�ைவய�ல் உள்ள�. 

 அக்ேடாபர் 3 �தல் நவம்பர் 2 வைர ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 5000 - அக்ேடாபர் 15 அன்�

 அட்ைட ைவத்தி�ப்பவர் நவம்பர் 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 
10,000. வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். நவம்பர் 10 ஆம் ேததி வண�க�டம் 
இ�ந்� �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனக்� 9400. இந்த தி�ப்ப�ச் 
ெச�த்�ம் ெதாைக ெச�த்த ேவண்�ய ெமாத்தத் ெதாைக�டன் ச�ெசய்யப்ப�ம். 
நவம்பர் 22 அல்ல� அதற்� �ன், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 
நாட்க�க்�ள், நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்� 
இைடய�ல் ஏேத�ம் ஒ� ெதாைகக்� கார்�தாரர் பணம் ெச�த்த ேவண்�ம். 
பணத்ைதத் தி�ம்பப் ெப�வதன் �லம் கிைடக்�ம் கிெர�ட் ெதாைகயான� 
�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாக இ�ப்பதால், அட்ைடதார�டம் 

தாமதமாகச் ெச�த்�ம் கட்டணம் வ�லிக்கப்படா�. 

 எ�த்�க்காட்� 4- அட்ைட அறிக்ைக ேததி - ஒவ்ெவா� மாத�ம் 2 ஆம் ேததி.

 ப�வர்த்தைன ஜனவ� 3 �தல் ப�ப்ரவ� 2 வைர ெசய்யப்பட்ட�

(1)  சில்லைற ெகாள்�தல் �. 4500 – ஜனவ� 5 ஆம் ேததி

(2)  ஆன்ைலன் ெகாள்�தல் �. 6000 - ஜனவ� 15 அன்�

 கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ப்ரவ� 2 ஆம் ேததி �. ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகயாக 10,500. 
வா�க்ைகயாளர் �. தி�ம்பப் ெப�கிறார். ப�ப்ரவ� 10 ஆம் ேததி �ந்ைதய �ழற்சிய�ல் 
வ�லிக்கப்பட்ட ேபெமண்ட் �ஸ்ஹானர் கட்டணத்திற்� 500 �பாய். கார்�தாரர், ப�ப்., 
22க்�ள், அதாவ� அறிக்ைக ேததிய�லி�ந்� 20 நாட்க�க்�ள், ��த் ெதாைகக்�ம் 
அல்ல� �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகக்�ம் இைடப்பட்ட எந்தத் ெதாைகக்�ம் 
ெச�த்த ேவண்�ம். SBI கார்� �லம் ெதாடங்கப்பட்ட �வர்சல் �லம் கிைடக்�ம் 
கிெர�ட் ெதாைக, ெச�த்த ேவண்�ய கட்டணத்திற்� எதிராக ச�ெசய்யப்படா�. 
ப�ப்ரவ� 22 ஆம் ேததி அல்ல� அதற்� �ன் கார்�தாரர் ெச�த்த ேவண்�ய 
�ைறந்தபட்ச ெதாைகைய அல்ல� அதற்� ேமல் ெச�த்தவ�ல்ைல என்றால், 
அவ�க்� தாமதமாக ெச�த்�ம் கட்டணம் �. 950 (�. 10,000க்� ேமல் �. 950 & �. 
25,000 வைர).

H. வரம்� ம�றல் கட்டணங்கள்:

 ஒ� ேசைவ வழங்�ம் ேநாக்கத்தில் ஓவர்லிமிட்  ப�வர்த்தைனகைள அதன் உட்�றக் 
ெகாள்ைக, ப�வர்த்தைன ெதாடர்பான த�தி, வா�க்ைகயாளர் �யவ�வரம் மற்�ம் 
வா�க்ைகயாளர் சம்மதத்திற்� உட்பட்�  எஸ்ப�ஐ கார்�, அங்கீக�க்கலாம். நி�ைவத் 
ெதாைக கடன் வரம்ைப வ�ட அதிகமாக இ�ந்தால், கடன் வரம்ைப ம��ம் �தல் 
ப�வர்த்தைன  ெதாைகய�ல் 2.5% க்� சமமான ஓவர்லிமிட் கட்டணம் அல்ல� �. 600 
இதில் எ� அதிகேமா அ� வ�லிக்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் வ�திக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் அபராதக் கட்டணங்கள், கட்டணங்கள் அல்ல� வட்�ய�ன் காரணமாக கடன் 
ஓவர்லிமிட்ைட ம��ம் பட்சத்தி�ம் இந்தக் கட்டணம் ெபா�ந்�ம். ப�ல்லிங் �ழற்சிக்� 
ஒ� �ைற மட்�ேம ஓவர்லிமிட் கட்டணம் வ�திக்கப்ப�ம். கார்� ைவத்தி�ப்பவர் 
தன� கிெர�ட் கார்�ல் ஓவர்லிமிட் வசதிைய இயக்�வதற்� வழங்கிய ஒப்�தல், அேத 
கணக்கில் கார்�தாரரால் ைவத்தி�க்�ம் அைனத்� கிெர�ட் கார்�கள��ம் தானாகேவ 
வசதிைய ெசயல்ப�த்�ம் என்பைத நிைனவ�ல் ெகாள்ள��தல் ப�வர்த்தைனம்.

I. மதிப்ப�ழப்� அபராதத் ெதாைக 

 �ைறவாகப் பணம் ெச�த்தினால், கார்� ேஹால்ட�டம் �ைறந்தபட்ச அபராதம் 
�.500 என்ற அ�ப்பைடய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகய�ல் 2% அபராதமாக 
வ�லிக்கப்ப�ம்.

J. மற்றக் கட்டணங்கள்:

• கார்ைட மாற்�வதற்கான கட்டணம்: �.100/- - �.250/- (ஆரம்-ற்� �.1,500) 

• காேசாைல பணம் ெச�த்�தல் கட்டணம்: �பாய் 100 

• ெவள�நாட்� நாணய ப�வர்த்தைன கட்டணம்: 3.5% (எைலட் & ஆரம் தவ�ர அைனத்� 
கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் 1.99% (எைலட் & ஆரம் கார்� உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்)

 ெவள�நாட்�ப் பணத்ைத இந்திய �பாயாக மாற்�வதற்கான ப�மாற்றக் கட்டணம் 
வ�சா/மாஸ்டர் கார்�களால் த�ர்மான�க்கப்ப�ம், இ� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் 
ப�வர்த்தைனக்கான ெதாைகைய அைடக்�ம் ேததியன்� (ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்ட 
ேததிய�லி�ந்� மா�பட்டதாக இ�க்கலாம்) உள்ள ப�மாற்றக் கட்டணத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் அைமவதா�ம். வ�சா/மாஸ்டர் கார்டால், இந்திய �பாய் மதிப்�க்� 
மாற்றப்பட்ட ெதாைகக்� ெவள�நாட்� பணப் ப�வர்த்தைனக்கான கட்டணம் 
வ�லிக்கப்ப�ம். 01 ஜூைல 2022 �தல், அந்நியச் ெசலாவண� ப�வர்த்தைன கட்டணம் 
ப�வர்த்தைன தி�ம்பப்ெப�த�க்�ப் ெபா�ந்தா�.

• ைடனமிக் & ஸ்டா�க் கரன்ஸி கர்வர்ஷ�க்கான மார்க்கப் கட்டணம்: 3.50% (எைலட் & 
ஆரம் தவ�ர அைனத்� கார்�க�க்�ம்) மற்�ம் (எைலட் & ஆரம் கார்� 
உ�ைமயாளர்க�க்� மட்�ம்) 1.99% (�.1,000 க்� ேமல் அல்ல� அதற்� சமமான 
ப�வர்த்தைனக�க்� மட்�ம்) சர்வேதச இ�ப்ப�டங்கள�ல் இ�ந்� இந்திய கரன்ஸிைய 
ைவத்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் ப�வர்த்தைனக்� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் பதி� ெசய்� 
இந்தியாவ�ல் வசிக்�ம் வ�ற்பைனயாளர்க�க்�. 01 ஜூைல 2022 �தல், பணப் 
ப�மாற்றத்ைதத் தி�ம்பப்ெப�ம்ேபா� ைடனமிக் மற்�ம் ஸ்ேட�க் கரன்சி 
கன்ெவர்ஷன் மார்க்அப் கட்டணம் ெபா�ந்தா�.

•  ெவ�மதி ம�ட்�க் கட்டணம்: �.99 (ப��கள், கடன் அறிக்ைக மற்�ம் �றிப்ப�ட்ட 
வ�ச்சர்கள் மட்�ேம)

•  அைனத்� வாடைக ெச�த்�ம் ப�வர்த்தைனக�க்கான ெசயலாக்கக் கட்டணம்: �.199 

K.  இ�ப்� ப�மாற்றம்:

 ேபலன்ஸ் �ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃபர் வா�க்ைகயாளர் மற்ற வங்கிக் கிெர�ட் கார்�கள�ன் 
நி�ைவத் ெதாைகைய எஸ்ப�ஐ கிெர�ட் கார்�க்� மாற்ற�ம், ெமாத்தமாக அல்ல� 
இஎம்ஐகள�ல் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த�ம் அ�மதிக்கிற�.

2. *வரம்�கள்

 கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்� ஆகியைவ உட்�ற எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  கடன் 

வரம்ப�ன் (�தன்ைமயான கார்� ேஹால்டர்க�க்�ம் இைணப்� 

கார்�ேஹால்டர்க�க்�ம் வரம்�கள் ஒன்றானதாகேவ இ�க்�ம்) அ�ப்பைடய�ல் 

கார்� ேஹால்ட�க்� ஒ�க்கப்ப�ம். இந்த வரம்�கள் கார்� ேஹால்ட�ம் கார்ைடக் 

ெகா�க்�ம்ேபா� ெத�வ�க்கப்ப�ம். கடன் வரம்� மற்�ம் ெராக்க வரம்�கள் ஒவ்ெவா� 

அறிக்ைகய��ம் கார்� ேஹால்ட�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். அறிக்ைக உ�வாக்கப்ப�ம் 

ேநரத்தில் இ�க்�ம் கடன் வரம்� (அதாவ� பயன்ப�த்�வதற்� கிைடக்�ம் கடன் 

வரம்�) அறிக்ைகய�ன் ஒ� ப�தியாக வழங்கப்ப�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கார்� 

ேஹால்ட�ன் கணக்ைக ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� ஒ� �ைற மதிப்பாய்� ெசய்�, 

உட்�ற வரம்ப�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்�ம் 

அல்ல� �ைறக்�ம். தங்கள் கடன் வரம்ைப அதிக�க்க நிைனக்�ம் கார்� 

ேஹால்டர்கள் அதற்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� வ�ண்ணப்ப�க்கலாம், அதற்காக 

அவர்கள் தங்கள�ன் வ�மானத்ைதக் �றிப்ப��ம் நிதி ஆவணங்கைளச் சமர்ப்ப�க்க 

ேவண்�ம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்தன் வ��ப்பத்தின்ப�, சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட �திய 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் கார்� ேஹால்ட�ன் கடன் வரம்ைப அதிக�க்கலாம்.

3. *ப�ல்லிங் மற்�ம் அறிக்ைக

a) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல், கைடசி அறிக்ைகய�லி�ந்� கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்கில் வர� 

ைவத்�ள்ள ெதாைககள் மற்�ம் பற்� ைவத்�ள்ள ப�வர்த்தைனகள் ஆகியவற்ைற 

காண்ப�க்�ம் ஒ� மாதாந்திர அறிக்ைகைய அ�ப்�ம். அந்த காலகட்டத்தில் கார்� 

ெசயல்பாட்�ல் இ�ந்தி�ப்பத்ைத இ� �றிக்கிற�. எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஒ� 

�றிப்ப�ட்ட ேததிய�ல், கார்�ன் கணக்கில் உள்ள ப�வர்த்தைனகள�ன் அறிக்ைகையப் 

பதி� ெசய்� ைவத்�ள்ள �கவ�க்� அஞ்சல் ெசய்�ம் அல்ல� பதி� ெசய்� 

ைவத்�ள்ள மின்னஞ்சல் �கவ�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்�ம்.

b) கார்� ேஹால்டர்க�க்� கிெர�ட் கார்�கள் ஒ� �ழற்சி கடன் வசதிைய 

வழங்�கின்றன. அறிக்ைகய��ள்ள �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய மட்�ம் 

கார்� ேஹால்டர் ெச�த்தலாம். அைத அவர் நி�ைவத் ெதாைகைய ெச�த்த 

ேவண்�ய ேததிக்�ள்ளாக (அறிக்ைகய�ல் ேததி �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்) ெச�த்த 

ேவண்�ம். ம�த�ள்ள நி�ைவத் ெதாைக அ�த்த அறிக்ைககள�ல் 

ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். அட்ைடதாரர் ெமாத்த நி�ைவத் ெதாைகையேயா அல்ல� 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய வ�ட அதிகமாகேவா ெச�த்�வதற்�த் 

ேதர்ந்ெத�க்கலாம். ஏேத�ம் �ந்ைதய அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்ச தவைணச் 

ெச�த்தப்படாமலி�ந்தால், அ� அட்ைடதாரர்கள�ன் தற்ேபாைதய �ைறந்தபட்ச 

தவைணத் ெதாைக�டன் ேசர்த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம், இத்�டன் அட்ைடதாரர்கள் கடன் 

வரம்ைப ம�றியதற்� ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக�ம் 

ேசர்க்கப்ப�ம்.�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைக (நி�ைவத் ெதாைகய�ன் 5% அல்ல�  

�.200 இவற்றில் எ� அதிகேமா அ�), ெபா�ந்�ம் அைனத்� வ�கள் மற்�ம் ஈஎம்ஐ 

(ஈஎம்ஐ அ�ப்பைடய�லான தயா�ப்�கள் மட்�ம்) ஆகியவற்ைற உள்ளடக்கியதா�ம். 

வரம்ைப ம�றி பணெம�த்தாேலா கடன் ெபற்றாேலா, அந்தக் ��தல் ெதாைக�ம் (OVL) 

�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகய�ல் ேசர்க்கப்ப�ம். அ�மட்�மின்றி �ந்ைதய 

அறிக்ைககள�ன் �ைறந்தபட்சத் தவைணத் ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 

அ��ம் இதில் ேசர்க்கப்ப�ம்.

c) உங்கள் கார்�க்கான நி�ைவத் ெதாைகப் பணத்ைத ந�ங்கள் ெச�த்�ம்ேபா�, அ�த்த 
அறிக்ைகய�ல் பணம் ெச�த்திய� ெதாடர்பான வ�வரங்க�ம் ேசர்க்கப்ப�ம்.

 இன்�ட் வ� கிெர�ட்கள் ெதாடர்பாக�ம், வ�கள்  ெதாடர்பான மற்ற வ�ஷயங்கள��ம் 
உங்க�க்� ஏேத�ம் க�த்� �ரண்பா� இ�ந்தால், அறிக்ைக வழங்கப்பட்ட 30 
நாட்க�க்�ள்ளாக கிெர�ட் கார்� வழங்�நைரத் ெதாடர்�ெகாள்ள�ம். 

d) கார்�தார�ன் கார்� நி�ைவத் ெதாைகக்�  ெபறப்பட்ட ேபெமண்ட்கள் �ைறந்தபட்ச 
நி�ைவத் ெதாைக {ெமாத்த GST + EMI ெதாைக + 100% கட்டணம்/வ�திப்�கள் + 5% நிதிக் 
கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்), சில்லைறச் ெசல�கள் மற்�ம் ெராக்க �ன்பணம் 
(ஏேத�ம் இ�ந்தால்) + அதிகப்ப�யான கட்டணம் (ஏேத�ம் இ�ந்தால்)}, வட்�க் 

கட்டணங்கள், நி�ைவத் ெதாைக ப�மாற்றம், ெகாள்�தல் நி�ைவத் ெதாைக மற்�ம் 
அந்த வ�ைசய�ல் ெராக்க �ன்பணம் ஆகியவற்றில் ச� ெசய்யப்ப�ம்.

 கிெர�ட் கார்� வழங்�நர், GST கட்�ப்பா�க�க்� இணக்கமாக இ�க்�ம் வ�தமாக 

ச�யான மற்�ம் சம�பத்திய தகவல்கைள வழங்க ேவண்�ய� கார்� ேஹால்ட�ன் 

கடைமயா�ம். இதன்�லமாக, கிெர�ட் கார்� வழங்�நரால் வழங்கப்பட்டைவ ம�தான 

இன்�ட் வ� கிெர�ட்டான� கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடக்�ம். கார்� ேஹால்டர் 

தவறான தகவல்கைள வழங்�வதாேலா அவ�ன் ெசயலினாேலா அவர் எைதேய�ம் 

தவ�ர்த்ததாேலா ஏேத�ம் இன்�ட் வ� கிெர�ட்ைட இழந்தால் அல்ல� அைதப் 

ெப�வதற்�த் தாமதமானால் அதற்� கார்� வழங்�நர் ெபா�ப்பாக மாட்டார்.

e) கார்� கணக்கிற்�ப் ப�ன்வ�ம் வழிகள�ல் பணம் ெச�த்தலாம்:

 www.sbicard.com இைணயதளத்திற்�ள் உள்�ைழந்� ேபெநட் ேதர்ைவப் பயன்ப�த்தி ெநட் 

ேபங்கிங் அல்ல� உங்கள் எஸ்ப�ஐ ஏ�எம் மற்�ம் ெடப�ட் கார்� �லமாக பணம் 

ெச�த்தலாம். 

 அறிக்ைகய�ன் ப�ன் பக்கத்தில் வழங்கப்பட்�ள்ள �கவ�க்� ஒ� காேசாைல அல்ல� 

வைரேவாைல அ�ப்�வதன் �லமாக பணம் ெச�த்தலாம். 

 உங்கள் நகரத்தில் உள்ள எஸ்ப�ஐ �ராப் பாக்ஸ்கள் அல்ல� உங்க�க்� 

ஒ�க்கப்பட்�ள்ள ஸ்ேடட் ேபங்க் ஆஃப் இந்தியா   கிைளகள�ல் ஒ� காேசாைல 

அல்ல� வைரேவாைலைய வழங்�வதன் �லமாகப் பணம் ெச�த்தலாம். 

 காேசாைல/ வைரேவாைல “எஸ்ப�ஐ அட்ைட எண் xxxx xxxx xxxx xxxx”-க்�ப் பணம் 

ெச�த்�ம்ப� இ�க்க ேவண்�ம்.

 NACH: ேநஷனல் ஆட்ேடாேமட்டட் க்ள�ய�ங் (NACH) �லமாக �றிப்ப�ட்ட நகரங்கள�ல் 

பணம் ெச�த்தலாம். 

f) எஸ்ப�ஐ கார்� அறிக்ைகய�ல் உள்ள நி�ைவத் ெதாைககைள ெச�த்�வதற்�ப் 

பல்ேவ� வசதிகள் உள்ளன, இ� மாதாந்திர அறிக்ைகய�ன் ப�ன்�றத்தி�ம் எஸ்ப�ஐ 

கார்� இைணயதளத்தி�ம் வ�ளக்கப்பட்�ள்ள�.

 கார்� ேஹால்டர் ஏேத�ம் ெதாைகைய �ன்பணமாகச் ெச�த்தினால், அ� எதிர்கால 

ெசல�க�க்கான �ன்பணமாகேவ எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம். கட்டணங்கள்/அபராதங்கள் 

எதற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்த ��யா�.

g) ப�ல்லிங் சிக்கல்கள்: அறிக்ைககள�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப� நி�ைவத் ெதாைகைய 
கார்�ேஹால்டர் ஏற்�க்ெகாண்�, அதைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்த ேவண்�ம். ஆனால், 
அதில் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில் கார்�ேஹால்டர் ப�வர்த்தைன 
ேததிய�லி�ந்� 25 நாட்க�க்�ள் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�த்தால், அைவ 
உண்ைமெயன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கண்டறிந்தால், பணத்ைதச் ெச�த்த 

j)  SBI Card, �லம் ெதாடங்கப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கைள 
மாற்றியைமத்தல் உள்ள�ட்டைவ, நி�ைவய�ல் உள்ள ேபெமண்ட்�ற்� 
ச�ெசய்யப்படா� மற்�ம் அ� தற்ேபாைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிக்கான கிெர�ட்டாக 
க�தப்ப�ம்.

 �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/ தி�ப்ப� அ�ப்பப்பட்ட ெசய்யப்பட்ட 
ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம் �ந்ைதய ப�ல்லிங் 
�ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்� �ன் வர� ைவக்கப்பட்டால், அ� 
கட்டணமாக க�தப்ப�ம்.

 நடப்� ப�ல்லிங் �ழற்சி ெதாடர்பான ப�வர்த்தைனகள�ன் வைரயைற ேததிய�ல் 
தி�ம்பப்ெப�தல்/ேதால்வ��ற்ற/மாற்ற�� ெசய்யப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள�லி�ந்� எ�ம் 
எந்தெவா� கிெர�ட் ெதாைக�ம், �ந்ைதய ப�ல்லிங் �ழற்சிய�ல் ெச�த்த ேவண்�ய 
ேததிக்� �ன் கட்டணம் வர� ைவக்கப்பட்டா�ம், அ� கட்டணமாக க�தப்படா�.

k) SMA & NPA

•  சிறப்�க் �றிப்ப�டல் கணக்�கள் (‘SMA’): 

 ஒ� �ைண-ெசாத்� வைகைய உ�வாக்�வதன் �லம் SBI கார்டான� 
ஒ�ங்��ைறத் ேதைவகைளப் �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகய�ல் ஆரம்ப நிைல 
�க்கியத்�வத்ைத கணக்கில் அைடயாளம் காண ேவண்�ம். கீேழ உள்ள 
அட்டவைணய�ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள �ன்� �ைண வைகக�டன் 'சிறப்�க் 
�றிப்ப�டல் கணக்�கள் ('SMA')". கிெர�ட் கார்�கள் "�ழ�ம் வசதிகைளத் தவ�ர மற்ற 
கடன்கள்" என்� க�தப்ப�கின்றன.

   

 

 SMA வைகப்பா� பற்றிய எ�த்�க்காட்�:

 கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ேததியாக உள்ள� எனக் ெகாண்டால் இந்தத் ேததிக்� �ன்� '�ைறந்தபட்ச நி�ைவத் 
ெதாைக ('MAD') ெபறப்படாவ�ட்டால் அதன்ப�ற� அந்தக் கணக்� SMA – 0 எனக் 
�றிப்ப�டப்ப�ம்.

 PDD இலி�ந்� 30 நாட்க�க்� ேமல் அதாவ� ஏப்ரல் 30, 2021க்� ப�ற�ம் ெதாடர்ந்� 
கணக்� நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA-1 எனக் �றிக்கப்ப�ம். இேதேபால், 
PDD இலி�ந்� 60 நாட்க�க்� ேமல், அதாவ� ேம 30, 2021க்� ப�ற�ம் கணக்� 
நி�ைவய�ல் ெதாடர்ந்தால், இந்தக் கணக்� SMA - 2 எனக் �றிக்கப்ப�ம்.

• ெசயல்படாத ெசாத்� (‘NPA’):

 அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப�, �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகயான�, 
அறிவ�ப்ப�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ள PDDய�லி�ந்� ெதாண்�� (90) நாட்க�க்�ள் 
��ைமயாக ெச�த்தப்படாவ�ட்டால், கிெர�ட் கார்� கணக்� ெசயல்படாத ெசாத்தாக 
(‘NPA’) க�தப்ப�ம். ேம�ம், த�ர்� அல்ல� ம�சீரைமப்� ஏற்பா� ெசய்யப்பட்ட எந்தக் 
கணக்�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். 

  வட்� மற்�ம் அசலின் �� நி�ைவத் ெதாைக�ம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர ஒ� கணக்� 
NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம். ெசட்�ல்ெமன்ட் மற்�ம் ம�கட்டைமக்கப்பட்ட 
கணக்�கள் ேமம்ப�த்த�க்� த�தி ெபறா�. இ�தியாக, எந்தெவா� 
வா�க்ைகயாள�ட�ம் SBICard NPA எனக் �றிக்கப்பட்ட ஒ� கிெர�ட் கார்� இ�ந்தால், 
வா�க்ைகயாள�ன் அைனத்� அட்ைடக�ம் NPA என வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

  ஒ� கணக்ைக NPA ஆக வைகப்ப�த்�வதற்கான எ�த்�க்காட்�:

   கிெர�ட் கார்� கணக்கின் கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததி ('PDD') மார்ச் 31, 2021 
ஆக�ம், அறிக்ைகய�ல் �றிப்ப�டப்பட்�ள்ளப� PDD இல் இ�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 
அதாவ� ஜூன் 29, 2021 ேததி வைர �ைறந்தபட்ச நி�ைவத் ெதாைகைய 
வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாக ெச�த்தவ�ல்ைல என�ல், கடன் வழங்�பவர் அந்தக் 
கிெர�ட் கார்� கணக்ைக NPA ஆகக் க��வார்.

l)  �சர்வ் வங்கிய�ன் நல்லிணக்கச் �ற்றறிக்ைகக்� இணங்க, ெசப்டம்பர் 20, 2019 ேததிய�ட்ட 
அங்கீக�க்கப்பட்ட பணம் ெச�த்�ம் �ைறகைளப் பயன்ப�த்தி ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனக�க்கான வா�க்ைகயாளர் இழப்ப�� மற்�ம் டர்ன் அர�ண்ட் ைடம் (TAT), 
ெபா�ந்தக்��ய சந்தர்ப்பங்கள�ல் ஒ� �றிப்ப�ட்ட காலக்ெக�வ�ற்�ள் ேதால்வ��ற்ற 
ப�வர்த்தைனய�ன் காரணமாக ெடப�ட் ெசய்யப்பட்ட பணத்ைத SBI Card 
தி�ம்ப�யள�க்கவ�ல்ைல என்றால், ேமற்�றிய �ற்றறிக்ைகய�ன் வ�திகள�ன்ப� 
வா�க்ைகயாள�க்� ேதால்வ��ற்ற ப�வர்த்தைனக�க்� கார்� 
ெநட்ெவார்க்�கள�லி�ந்� ெபறப்பட்ட அத்தைகய உ�திப்ப�த்தல்/தகவல் 
அ�ப்பைடய�ல். இழப்ப�� வழங்கப்ப�ம்.

4. * தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�தல் 

 கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம் பட்சத்தில், அவ�ைடய கார்�ல் 
உள்ள நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�ம்ப� தபால், ஃேபக்ஸ், எஸ்எம்எஸ் �லம் 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� தவைணகைளச் ெச�த்�ம்ப� 
நிைன�ட்ட�ம் அைதப் ெபற�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர்கைள ஈ�ப�த்தக்��ம். அப்ப� 
நியமிக்கப்ப�ம் �ன்றாம் தரப்� ஏெஜன்ட்கள், கடைனத் தி�ம்பப்ெப�வதற்கான 
நடத்ைத வ�தி�ைறக்� ��வ�மாகக் கட்�ப்பட்� நடக்க ேவண்�ம்.

 �சர்வ் வங்கிய�டமி�ந்� பதி�ச் சான்றிதைழப் ெபற்ற மற்�ம் SBICPSL உ�ப்ப�னராக 
உள்ள கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� கிெர�ட் கார்� ைவத்தி�ப்பவ�ன் 
இயல்�நிைல நிைலையப் �காரள�க்�ம் �ன், கார்� ைவத்தி�ப்பவ�க்� 
�ன்�ட்�ேய தகவல் ெத�வ�ப்ேபாம். கட்டணம் ெச�த்த ேவண்�ய ேததிக்�ள் 
�ைறந்தபட்சம் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைகைய ெச�த்தாத பட்சத்தில், கார்� கணக்� 
'இயல்�நிைல' என கிெர�ட் தகவல் ப�ேராக்கள் / ஏெஜன்சிக�க்� ெத�வ�க்கப்ப�ம்.

 ஒ� கார்� ேஹால்டர் தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல எனத் ெத�வ�க்கப்பட்ட ப�ற�, 
அவ�ைடய தவைணகைளச் ெச�த்தி ��த்தி�ந்தால், கார்� ேஹால்டர் 
தவைணையச் ெச�த்தவ�ல்ைல என கிெர�ட் கார்� தகவல் நி�வனத்திடம் 
ெத�வ�த்தைத எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாள்�ம். இந்த மாற்றங்கள் 
வா�க்ைகயாள�ன் கிெர�ட் அறிக்ைகய�ல் ேதான்�வதற்� 45-60 நாட்கள் ஆகலாம்.

 அேதேபால், கிெர�ட் கார்� ம�தான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் �ைண/ 
இைணப்� கார்� ேஹால்ட�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.

 (எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�வத்தில் 
ஒவ்ெவா� மாத�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் வ�வரங்கைளக் கிெர�ட் தகவல் 
நி�வனத்திற்�ச் சமர்ப்ப�க்�ம். கிெர�ட் தகவல் அறிக்ைக நி�வனம் 30 நாட்க�க்�ள் 
தங்கள் சர்வ�ல் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட தரவ�ைனப் பதிேவற்�கிற�.

 தவைணையச் ெச�த்தத் தவ�ம்ேபா�, அட்ைடதார�க்� அஞ்சல், ெதாைலநகல், 
ெதாைலேபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் ெசய்தி ஆகியவற்றின் �லம் அட்ைடக் 
கணக்கில் உள்ள ஏேத�ம் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�மா� அவ்வப்ேபா� 
நிைன�ட்டல்கள் அ�ப்பப்ப�ம் மற்�ம்/அல்ல� நிைன�ட்ட, ப�ன்ெதாடர மற்�ம் 
தவைணகைள வ�லிக்க �ன்றாம் தரப்ப�னைர ஈ�ப�த்தலாம். நியமிக்கப்ப�ம் 
ஏேத�ம் �ன்றாம் தரப்ப�னர், கடன் வ�லிப்பதன் ம�தான நடத்ைத வ�தி�ைறக�டன் 
��ைமயாக இணங்கிய��க்க ேவண்�ம். �தன்ைம கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� 
திவாலானேலா அவர் இறந்தாேலா, அட்ைடக் கணக்கில் உள்ள ெமாத்த நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் கார்�ன் கணக்கில் வ�லிக்கப்படாத ஏேத�ம் அபராதங்க�ம் ஒன்றாகச் 
ேசர்த்� எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் -இடம் உடன�யாக�ம் ��ைமயாக�ம் ெச�த்தப்பட 
ேவண்�ம். அத்�டன், கார்� கணக்� உடன�யாக ரத்�ெசய்யப்ப�ம். �தன்ைம 

அட்ைடதார�ன் ெசாத்ைத ைவத்�, கார்�ல் நி�ைவய��ள்ள ெதாைகையச் ெச�த்த 
ேவண்�ம். ேம�ம் அம்மாதி�யான நி�ைவத் ெதாைகைய ம�ட்பதில் ஆ�ம் 
சட்ட�தியான கட்டணங்கள் மற்�ம் ெசல�கள் உள்ள�ட்ட அைனத்�ச் 
ெசல�க�க்காக�ம்\எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� இழப்ப�� அள�க்கப்பட ேவண்�ம். 
தி�ம்பச் ெச�த்�ம் ெதாைககள் நி�ைவய�ல் இ�ந்தால், தற்ேபாைதய 
வ�கிதங்க�க்� ஏற்ப நிதிக் கட்டணங்கைளத் ெதாடர்ந்� வ�லிக்க 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� உ�ைம உண்�.

5. கார்� ேஹால்டர்ஷிப்ைப நி�த்�தல்/தள்�ப� ெசய்தல்

a) கார்�ேஹால்டர் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்� எ��வதன் �லம் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� 
உதவ� ைமயத்ைத அைழப்பதன் �லம், மற்�ம் கார்�(கைள) ��க்காக ெவட்�வதன் 
�லம் எந்த ேநரத்தி�ம் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க்ெகாள்ளலாம். இைணப்� அட்ைடகள் 
(ஆட்-ஆன் கார்�கள்) உள்ள�ட்ட அைனத்�க் கார்�கைள�ம் எ�த்�ப்�ர்வக் 
ேகா�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் ��த்�க்ெகாள்ளலாம். ஒ� அட்ைடதாரர் தானாக 
�ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, எதிர்மைறயான ெவ�மதி �ள்ள�கள் 
இ�ப்� இ�ந்தால், அத்தைகய எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�க�க்� சமமான மதிப்� 
தானாகேவ அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�ம், அ� அட்ைடதாரரால் மற்ற நி�ைவத் 
ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். கார்�ல் உள்ள அைனத்� நி�ைவத் 
ெதாைக�ம் ெச�த்தப்பட்ட ப�றேக, அைத நி�த்த ���ம். ஆண்�ேதா�மான, 
ேசர்க்ைக அல்ல� ��ப்ப�ப்�க் கட்டணங்கள் எ��ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட வ�கிதத்தின் 
அ�ப்பைடய�ல் தி�ம்ப அள�க்கப்பட மாட்டா�.

 உதாரணம் - தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா� எதிர்மைற 
ெவ�மதி �ள்ள� இ�ப்�: -1000

 தானாக �ன்வந்� கணக்ைக ��த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�  -1000 எதிர்மைற ெவ�மதி 
�ள்ள�கள் இ�ப்� தானாக அறிக்ைக பற்�க்� மாற்றப்ப�வ� �. 250  அதாவ� 1000 
எதிர்மைற ெவ�மதி �ள்ள�கள் x ஒவ்ெவா� ெவ�மதி �ள்ள�க்�ம் �. 0.25 (இந்த 
மாற்� மதிப்� பல்ேவ� அட்ைட வைகக�க்� ேவ�பட்டதாக இ�க்கலாம்). இந்த 
ெதாைக அட்ைடதார�ன் கணக்கில் வ�திக்கப்ப�ம், இ� அட்ைடதாரரால் மற்ற 
நி�ைவத் ெதாைக�டன் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம்.

 ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் id-closurerequest@sbicard.com இல் கணக்� ��வதற்� கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் மின்னஞ்சல் ஐ�ய�ல் எ�தலாம்.

b)   வண�க அல்ல� பா�காப்�க் காரணங்க�க்� அவசியெமன எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
நிைனத்தால் மற்�ம்/அல்ல� ஏேத�ம் சட்ட அமலாக்கத்�ைற  மற்�ம்/அல்ல� 
ஏேத�ம் அரசாங்க ஆைணயம் ேகா�க்ைக ெசய்தால், மற்�ம்/அல்ல� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் மற்�ம் அதன் வா�க்ைகயாள�க்�ப் ெபா�ந்�ம் சட்டங்கள் & 
ஒ�ங்��ைறகள�ன் கீழ் ேதைவப்பட்டால் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் கார்� ேஹால்ட�ன் 

கணக்கிற்� எந்த ேநரத்தி�ம் தைட வ�திக்கலாம், அைத ���க்�க் ெகாண்� வரலாம் 
அல்ல� இைடநி�த்தலாம். 

 கார்� ேஹால்டர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்தத் தவறினால் அல்ல� கடன் 
வரம்ைப ம�றினால், கிெர�ட் கார்� வசதிைய எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் இைடநி�த்தலாம். 
ஒப்பந்தம் ��ந்த ப�றேகா கார்� கணக்ைகப் பயன்ப�த்�வ� 
இைடநி�த்தப்பட்�ள்ளேபாேதா அந்தக் கார்ைட கண்�ப்பாகப் பயன்ப�த்தப்படக் 
�டா�. 

c) அ�ேபான்ற ஒ� �ழ்நிைலய�ல், கார்� ேஹால்டர் (ஏேத�ம் தவைணையச் ெச�த்தத் 
தவ�தல் அல்ல� சட்ட �தியாக ப�ற அறிக்ைகக்� உட்பட்�) உடன�யாகக் கணக்கில் 
நி�ைவய��ள்ள ெமாத்தத் ெதாைகைய�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-க்�ச் க்�ச் 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ெச�த்தேவண்�ம். ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கணக்கில் இன்�ம் 
வ�லிக்கப்படாமல் இ�க்�ம் அைனத்�ப் ப�வர்த்தைனகைள�ம் மற்ற 
ெதாைககைள�ம் ேசர்த்�, அைனத்�த் ெதாைககைள�ம் ெச�த்த ேவண்�ம். கார்� 
ேஹால்டர் இம்மாதி�யான அைனத்� நி�ைவத் ெதாைககைள�ம் ��வ�மாகச் 
ெச�த்�ம் வைர கார்� ேஹால்ட�ன் கணக்� �டக்கப்படா�.

d) ஒ� வ�டத்திற்�ம் ேமலாக கிெர�ட் கார்� பயன்ப�த்தப்படாமல் இ�ந்தால், 
அட்ைடைய ��வதற்கான ெசயல்�ைற அட்ைடதார�டம் ெத�வ�த்த ப�ற� 
ெதாடங்கப்ப�ம். 30 நாட்க�க்�ள் கார்�தார�டமி�ந்� பதில் வரவ�ல்ைல என்றால், 
கார்�தாரர் அைனத்� நி�ைவத் ெதாைகைய�ம் ெச�த்தினால், கார்� கணக்� 
�டப்ப�ம்.

6.  கார்� ெதாைலந்�ேபாதல்/தி��ேபாதல்/தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�தல் 

a) �தன்ைம அல்ல� ஏேத�ம் இைணப்�க் கார்டான� மாற்றப்பட்��ந்தால், 
ெதாைலந்�ேபானால், தி�டப்பட்டால், உைடந்தி�ந்தால், ச�யான ேததிக்�ள் 
ெகா�க்கப்படாவ�ட்டால் அல்ல� கார்� ேஹால்ட�ன் அ�மதி இல்லாமல் கிெர�ட் 
கார்� பயன்ப�த்தப்ப�வதாக கார்� ேஹால்டர் சந்ேதகித்தால், கார்� ேஹால்டர் 
உடன�யாக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்�த் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். ெதாைலந்� ேபானதாகப் 
�காரள�க்கப்பட்ட ஒ� கார்� ம�ண்�ம் கார்� ேஹால்ட�க்�க் கிைடத்தால், அைத 
எந்தச் �ழ்நிைலய��ம் பயன்ப�த்தக் �டா�. ேம�ம் கார்� ேஹால்டர்  அந்த 
கார்ைடக் ��க்காக ெவட்ட ேவண்�ம்.

· கார்� ேஹால்டர் IVR அல்ல� எங்கள் இைணயதளம் www.sbicard.com அல்ல� 
எஸ்எம்எஸ் ேசைவ �லம் கார்ைட உடன�யாகத் தைட ெசய்யலாம்.

· எஸ்எம்எஸ் �லம் உங்கள் ெதாைலந்த/தி�டப்பட்ட கார்ைடத் தைடெசய்ய, ந�ங்கள் 
பதி�ெசய்த ெமாைபல் எண்ண�லி�ந்� ெவ�ம் BLOCK XXXX என்� 5676791 எ�ம் 
எண்�க்� எஸ்எம்எஸ் ெசய்ய�ம். (XXXX = உங்கள் கார்�ன் கைடசி நான்� 
இலக்கங்கள் ஆ�ம்). உங்கள் ேகா�க்ைக ெசய்யப்பட்ட 5 நிமிடங்க�க்�ள் ஒ� 

உ�திப்ப�த்தல் எஸ்எம்எஸ்-ஐ ந�ங்கள் ெபறாவ�ட்டால், கார்� தைட 
ெசய்யப்பட்டதாகக் க�த ேவண்டாம். உங்கள் கார்� தவறாகப் பயன்ப�த்தப்ப�வைதத் 
தவ�ர்க்க, உதவ� ைமயத்ைத அைழத்� அைத உடேன தைடெசய்�ங்கள்.

 ெதாைலந்த/தி�ட்�/அங்கீக�க்கப்படாத ப�வர்த்தைனையப் பற்றி �காரள�க்க, கார்� 
ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக ெஹல்ப்ைலன் எண் -18605003000 ஐத் ெதாடர்�ெகாள்ளலாம்.

 ெதாைலந்த கார்ைடப் பற்றிப் �காரள�க்க, கார்� ைவத்தி�ப்பவர் ப�ரத்ேயக மின்னஞ்சல் 
ஐ�ய�ல் எ�தலாம் – lostcard@sbicard.com.

b) கார்� ெதாைலந்த� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�க்கப்பட்டதற்� �ன்� 
வைரய�ல், அதில் ெசய்யப்பட்��க்�ம் ப�வர்த்தைனகள் அைனத்திற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ��ப் ெபா�ப்பாவார்.  அைவ எதற்�ம் எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் 
ெபா�ப்பாகாேவா  ெபா�ப்ேபற்கேவா ெசய்யா�. கார்� ெதாைலந்த� அல்ல� 
தி��ேபான� பற்றி எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-இடம் ெத�வ�ப்ப�டன், கார்� ேஹால்டர் 
கிெர�ட் கார்�(கள்) தி��ேபான�/ெதாைலந்த� பற்றி காவல்�ைறய�டம் �கார் ெசய்� 
ஒ� எஃப்ஐஆர்-ஐப் பதி�ெசய்ய ேவண்�ம். இ�ப்ப��ம், கார்� ேஹால்டர் அல்ல� 
��தல் கார்� ேஹால்ட�ன் சம்மதத்�டன் ஒ�வர் கார்ைடேயா அதன் ப�ன்ைனேயா 
ெபற்�, அைத தவறாகப் பயன்ப�த்தினால் ஏற்ப�ம் இழப்� எல்லாவற்றிற்�ம் கார்� 
ேஹால்டேர ெபா�ப்பாவார். 

c) 06 ஜூைல 2017 அன்� ேததிய�டப்பட்ட, வா�க்ைகயாளர் பா�காப்� ம�தான இந்திய 
�சர்வ் வங்கிய�ன் (RBI) ஆைணய�ன்ப� - அங்கீக�க்கப்படாத மின்ன� வங்கிப் 
ப�வர்த்தைனகள�ல் வா�க்ைகயாளர்கள் நம்பகத்தன்ைம ��ைமயாக இல்லாததால், 
அங்கீக�க்கப்படாத கிெர�ட் கார்� ப�வர்த்தைனகள் ெதாடர்பாக, வா�க்ைகயாளர் 
பா�காப்ைப உ�திெசய்�ம் வைகய�ல் ெகாள்ைக ஒன்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
அந்தக் ெகாள்ைகயான� எஸ்ப�ஐ கார்�ன் இைணயதளத்தில் "வா�க்ைகயாளர் 
�ைறத�ர் ெகாள்ைக" என்பதில் ேசர்க்கப்பட்�ள்ள�. இந்தக் ெகாள்ைகயான� 
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமக்கான வ�திகள் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கைள நியாயமான 
�ைறய�ல் நடத்�தல் ஆகியவற்ைற அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட�.

d) கார்� ேஹால்டர் ேமாச� ெசய்�ம் வ�தத்தில் நடந்�ெகாண்டால், அவேர அைனத்� 
இழப்�க�க்�ம் ெபா�ப்பாவார். கார்� ேஹால்டர் கவனமின்றி நடந்�ெகாண்டதால் 
இழப்�கள் ஏற்பட்டால், அதற்�ம் அவேர ெபா�ப்பாகலாம். எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்-ஆல் 
�றிப்ப�ட்ட பா�காப்� வழி�ைறகைளக் கார்� ேஹால்டர் ப�ன்பற்றத் தவ�ம் 
பட்சத்தில் இைவ நிக�ம்.

e) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� கார்� அல்ல� ப�ன் ெதாைலதல், தி�ட்� ேபாதல் 
அல்ல� தவறாகப் பயன்ப�த்�தல் ஆகியவற்�டன் ெதாடர்�ைடயதாகக் க��ம் 
தகவல்கைளக் கார்� ேஹால்டர் அல்ல� இைணப்�க் கார்� ேஹால்ட�டம் 
ெத�வ�க்காமேல  காவல்�ைற அல்ல� மற்றத் ெதாடர்�ைடய அதிகா�கள�டம் 
அள�க்கலாம். 

f) உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கின் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் 
ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்களான�, உங்கள�ன் �திய மற்�ம் நாங்கள் எங்கள் சிஸ்டத்தில் 
ேசமித்�ள்ள �ந்ைதய ெதாடர்� வ�வரங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். எங்கள் பதி�கள�ல் 
உள்ள உங்கள் ெமாைபல் எண் உள்ள�ட்ட ெதாடர்� வ�வரங்கள�ல் அைனத்திற்�ம் 
தற்ேபாைதய தகவல்கைள வழங்�ம்ப� அறி��த்�கிேறாம்.

g) எஸ்ப�ஐ கார்� சில �றிப்ப�ட்ட ெதாைலந்த / தி�டப்பட்ட கார்�க�க்� காப்ப�ட்� 
வசதி�ம் வழங்�கிற�. அந்தக் �றிப்ப�ட்ட காப்ப�டான� ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் 
ெஜனரல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் அல்ல� எஸ்ப�ஐ கார்� அவ்வப்ேபா� 
த�ர்மான�க்கின்ற ேவ� காப்ப�ட்� நி�வனங்கள் �லம் வழங்கப்ப�கிற�. இ� 
ெதாடர்பான கிைளம் ெசட்�ல்ெமண்ட் அைனத்திற்�ம் ஐசிஐசிஐ ெலாம்பார்ட் ெஜனரல் 
இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட் மட்�ேம ��ப் ெபா�ப்பா�ம். கிைளம் 
ெசட்�ல்ெமன்ட் ெதாடர்பாக எ�கின்ற எந்த �ரண்பா�க�க்�ம் எஸ்ப�ஐ கார்� 
ெபா�ப்� ஏற்கா�. காப்��தி வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள் பற்றிய ேம�ம் 
வ�வரங்க�க்�, கார்� ேஹால்டர்கள் ெவல்கம் கிட்�ல் உள்ள சிற்ேறட்ைடப் 
பார்க்க�ம் அல்ல� www.sbicard.com என்ற இைணய தளத்தில் ெசன்� பார்க்க�ம்.

(h) SBI கார்� சில கிெர�ட் கார்�க�க்� வ�மான வ�பத்�/தன�ப்பட்ட வ�பத்�க் காப்ப�ட்�த் 
ெதாைகைய இலவசமாக வழங்�கிற�. �றப்பட்ட காப்ப�� �ன்றாம் தரப்� காப்ப�ட்� 
நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�கிற�, இ� ெதாடர்பான எந்தெவா� ேகா�க்ைக த�ர்�க்�ம் 
அவர் ெபா�ப்�. உ�ைமேகாரல் த�ர்� காரணமாக எ�ம் எந்தெவா� சர்ச்ைசக்�ம் SBI 
கார்� ெபா�ப்ேபற்கா�. எந்தெவா� �ன்னறிவ�ப்�மின்றி எஸ்ப�ஐ கார்� �லம் 
காப்ப�� வழங்�பவைர மாற்றலாம்.

 தற்ேபாைதய காப்ப�ட்� நி�வனம்: ஓ�யண்டல் இன்�ரன்ஸ் கம்ெபன� லிமிெடட்.

7. ப�ரகடனம்

 இந்திய நிதி அைமப்ப�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம் நிைலப்�த்தன்ைம�ம் ேமம்ப�த்�ம் 
வைகய�ல் இந்திய அரசாங்கத்தா�ம் இந்திய �சர்வ் வங்கியா�ம் (ஆர்ப�ஐ) 
ெதாடங்கப்பட்டேத கிெர�ட் தகவல் நி�வனம். வங்கிகள் மற்�ம் நிதி நி�வனங்கள் 
இைடேய தகவல்கைளப் ப�மாற்�வதற்� பய�ள்ள ெசயல்�ைறைய வழங்�ம் 
ஆர்ப�ஐய�ன் �யற்சிகள�ல் இ��ம் ஒன்றா�ம். இதன் �லம் பல்ேவ� நிதி 
நி�வனங்கள�லி�ந்� சிறப்பான ‘கடன் வ�தி�ைறகைள’ கார்� ேஹால்டர் ெபறலாம்.

 கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளக் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� (அ� ஆர்ப�ஐ 
இடமி�ந்� பதி� சான்றிதழ் ெபற்றதாக இ�க்�ம் பட்சத்தில்) எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்  
பகிரலாம் என்பதற்� கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன�, கார்� ேஹால்டர் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக 
ெதாடர்பான  தகவல்கைள 45-60 நாட்க�க்�ள் கிெர�ட் தகவல் நி�வனத்திற்� வழங்க 
ேவண்�ம்.

 ஏேத�ம் ப�ரச்சைன ஏற்பட்டால், கார்� ேஹால்டர் பணம்ெச�த்தவ�ல்ைல எனப் 
�காரள�ப்பதற்� �ன்னதாக, �காரள�க்�ம் ெசயல்�ைறய�ல் ேதைவயான 
தி�த்தங்கைள எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ேமற்ெகாள்�ம். இ�ப்ப��ம், இ�ேபான்ற 
சர்ச்ைசகைள வ�சா�த்�, த�ர்ப்பதற்� ஆ�ம் காலமான� தகவல்கைள 
அறிவ�த்தல்/ெவள�ய��தல் ஆகியவற்றிற்� ஆ�ம் காலத்ைதப் ெபா�த்� அைம�ம் 
என்பைத�ம் நிைனவ�ல் ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.  

 கார்� கணக்�கள�ன் ெசயல்பா�, உ�திப்ப�த்�தல் மற்�ம் ப�ற நிர்வாகச் 
ேசைவக�க்காக எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் உடன் இைணப்ப�ல் உள்ள நிதி நி�வனம், கார்� 
ேஹால்ட�ன் �தலாள� மற்�ம் ப�ற �ன்றாம் தரப்ப�னர்க�க்� ெச�த்தப்படாமல் 
உள்ள தவைணகள் உள்ள�ட்ட கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிர்வதற்� 
எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல்க்� அதிகாரம் உள்ள� என்பைதக் கார்� ேஹால்டர் 
அங்கீக�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் அல்ல� அதன் �� நி�வனங்கள், �ைண நி�வனங்கள், இைண 

நி�வனங்கள் மற்�ம்/அல்ல� �ட்� நி�வனங்கள் ஆகியவற்றின் பல்ேவ� 

தயா�ப்�கைள�ம் ேசைவகைள�ம், சந்ைதப்ப�த்�வதற்காக�ம் வ�ற்பதற்காக�ம் 

எஸ்ப�ஐசிப�எஸ்எல் ஆன� அத�ைடய �தன்ைம, �ைண, இைண அல்ல� �ட்� 

நி�வனங்கள் எதற்�ம் கார்� ேஹால்ட�ன் தகவல்கைளப் பகிரலாம் என்பதற்�க் 

கார்� ேஹால்டர் ஒப்�தல் அள�த்�ள்ளார்.

 எஸ்ப�ஐ கார்�ன் �க்கியமான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள www.sbicard.com 

எ�ம் இைணய �கவ�ய�ல் பார்க்கலாம் 

�க்கியமான ஒ�ங்��ைற ெதாடர்பான தகவல் 

- கார்டான� இந்தியாவ�ல் மட்�மல்லாமல் ெவள�நாட்��ம் ெசல்�ப�யா�ம். இ�ந்த 

ேபாதி�ம், இதன்�லம் ேநபால் மற்�ம் �டான் நா�கள�ல் ெவள�நாட்� நாணயப் 

ப�மாற்றங்கைள ெசய்ய இயலா�. (ெசல்�ப� ஆகா�).

- இந்தியாவ�ற்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனக்காக கார்ைடப் பயன்ப�த்�ம் ேபா�, 

ஆர்ப�ஐய�ன் பணப்ப�மாற்றக் கட்�ப்பா� ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் ெவள�நாட்�ப் 

பணப்ப�மாற்ற ேமலாண்ைமச் சட்டம், 1999 உள்ள�ட்ட ெபா�ந்�ம் சட்டங்க�க்� 

உட்பட்� ப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம். இைணயவழியான 

ேபார்ட்டல்கள் �லம் ெவள�நாட்�ப் பணப�வர்த்தைனகைள ேமற்ெகாள்வ� 

அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல. ஏேத�ம் வ�திகைள ம�றினால் அல்ல� வ�திக�க்� 

இணங்க ம�த்தால், ந�ங்கள் தண்டைனக்��யவராவ �ர்கள் என்பைதக் கவனத்தில் 

ெகாள்க. ந�ங்கள் உங்கள் அந்நியச் ெசலாவண� உ�மம் �றித்� உங்கள் 

அங்கீக�க்கப்பட்ட �கவ�டம் (ஏ�) ப�சீலிக்க ேவண்�ம்

- உங்கள் கிெர�ட் கார்� கணக்கில் ஏேத�ம் ேபலன்ஸ் இ�ந்தால் எஸ்ப�ஐ கார்� 

உங்க�க்� அைதத் தி�ப்ப� தர உ�ைம உண்�.

- ெவள�நாட்� நி�வனங்கள�ல் �த�� ெசய்வ� அல்ல� ெவள�நாட்�ல் 

நி�வனங்கைளத் ெதாடங்�வ� ேபான்ற ெசாத்�ைடைமகைள மாற்றக்��ய 

ப�வர்த்தைனகள�ல் பணம் அ�ப்ப/பணம் ெச�த்த கிெர�ட் கார்�கைளப் பயன்ப�த்த 

ேவண்டாம். இத்தைகய ப�வர்த்தைனயான� ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் ைடரக்ஷனால் 

(ெவள�நாட்�ல் உள்ள �ட்� நி�வனங்கள�ல் (ஜாய�ன்ட் ெவன்டார்) அல்ல� ெசாந்த 

நி�வனத்தில் ேநர�யாக �த�� ெசய்தல்) அங்கீக�க்கப்ப�தில்ைல.

- இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் ப�வர்த்தைனகள் ம�தான 

ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�ல�ல் �றிப்ப�ட்�ள்ள�ப�, லாட்ட� �க்ெகட்கள், 

தைடெசய்யப்பட்ட அல்ல� த�க்கப்பட்ட இதழ்கைள வாங்�தல், ��க்கலில் 

பங்ேகற்றல், கால்-ேபக் ேசைவக�க்�ப் பணம் ெச�த்�தல் ேபான்ற 

தைடெசய்யப்பட்ட வ�ஷயங்க�க்காக ெவள�நாட்�ப் பணப்ப�வர்த்தைனகைள 

ேமற்ெகாள்வ� அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல என்பதால் கிெர�ட் கார்ைட இந்தச் 

ெசயல்க�க்�ப் பயன்ப�த்�வதற்�த் தைட வ�திக்கப்பட்�ள்ள�. ேம�ம் 

வ�வரங்க�க்� இந்திய ��மக்க�க்கான பலதரப்பட்ட ெவள�நாட்�ப் 

ப�வர்த்தைனகள் ம�தான ஆர்ப�ஐய�ன் மாஸ்டர் சர்�லைரப் பார்க்க�ம்.


