எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல் விலையிடுதல் கைொள்லை

எஸ்பிஐ அட்டைக்கான மிக முக்கியமான விதிமுடைகள் &
நிபந்தடனகள்
1. ைட்டணங்ைள் மற்றும் அபரொதங்ைள்
A. வருடொந்திர ைட்டணங்ைள் & புதுப்பிப்பு ைட்டணங்ைள்
எஸ்பிஐ ைடன் அட்லடயில் (எஸ்பிஐ அட்லட) வருடொந்திர
ைட்டணங்ைள் மற்றும் புதுப்பிப்பு ைட்டணங்ைள் வசூைிக்ைப்படும்.
வருடொந்திர ைட்டணம் என்பது ஒரர ஒருமுலை கசலுத்தப்படும்
ைட்டணம் ரமலும் புதுப்பித்தல் ைட்டணம் ஒவ்கவொரு வருடமும்

வசூைிக்ைப்படும். இந்த ைட்டணங்ைள் அட்லடதொரர்ைளுக்கு ஏற்ப,
மற்றும் கவவ்ரவறு விதமொன அட்லடைளுக்கு ஏற்ப மொறுபடும்.
இலவ

ைடன்

அட்லடக்ைொை

அட்லடதொரரிடம்

விண்ணப்பிக்ைப்படும்

கதரிவிக்ைப்படும்.

இந்த

ரேரத்தில்

ைட்டணங்ைள்

கபொருந்தும் வலையில், ரேரடியொை அட்லடதொரரின் ைணக்ைில்
வசூைிக்ைப்படும்

ரமலும்

வழங்ைப்படும்

கூடுதல்

அது

அைிக்லையில் குைிப்பிடப்படும்.

வசூைிக்ைப்படும்

மொதத்தின்

முதன்லம அட்லடதொரருக்கு

அட்லடைளுக்ைொை

தனிப்பட்ட

ைட்டணங்ைள் விதிக்ைப்படைொம்.
B. கரொக்ை முன்கதொலைக் ைட்டணங்ைள்
அட்லடதொரர்

உள்ேொட்டு/சர்வரதச

ஏடிஎம்ைளில்

அவசரத்திற்ைொை கரொக்ைம் எடுக்ை அட்லடலய பயன்படுத்தைொம்.
அம்மொதிரியொை எடுக்ைப்படும் அலனத்து கதொலைைளுக்கும் ஒரு
பரிவர்த்தலன ைட்டணம் வசூைிக்ைப்படும் ரமலும் அது அடுத்த
அைிக்லையில் குைிப்பிடப்பட்டு அட்லடதொரருக்கு அனுப்பப்படும்.
பரிவர்த்தலன ைட்டணத்தில் 2.5% அல்ைது ரூ. 300, இதில் எது
அதிைரமொ அலத உள்ேொட்டு ஏடிஎம்ைளிலும், 3% அல்ைது ரூ. 300,
இதில்

எது

அதிைரமொ

அலத

சர்வரதச

ஏடிஎம்ைளிலும்

வசூைிக்ைப்படும். பரிவர்த்தலனக் ைட்டணம் எஸ்பிஐ ைொர்ட்ஸ் &
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ரபகமண்ட்

சர்வசஸ்
ீ

விருப்பத்தின்

(எஸ்பிஐசிபிஎஸ்எல்)-ன்
உட்படைொம்.

பிலரரவட்

அலனத்து

கரொக்ை

ரபரில்

ைிமிட்கடட்

மொற்ைத்திற்கு

முன்கதொலைைளும்

முழுத்

கதொலையும் கசலுத்தப்படும் ரததி வலர கரொக்ைம் எடுக்ைப்பட்ட
ரததியிைிருந்து
பட்டியலை

சுழலும்

பரிந்துலர

ைடன்

(தயவுகசய்து

கசய்யவும்)

மீ தொன

ைட்டணங்ைள்

ைட்டணங்ைளுக்கு

சமமொன ஒரு ேிதிக் ைட்டணத்திற்கு உட்படும்.
C. கரொக்ைமொை பணம் கசலுத்துதல் ைட்டணங்ைள்

அட்லடதொரர் எஸ்பிஐ வங்ைிக் ைிலளைளுக்ரைொ அல்ைது எஸ்பிஐ
அரசொசிரயட்ஸ்

வங்ைிக்

ைிலளைளுக்ரைொ

கசன்று,

தன்

ைடன்

அட்லட எண் & கதொலைலய பணம் கசலுத்தும் இரசீதில் குைிப்பிட்டு
அத்கதொலைலய ைிலளயின் ைவுண்டரில் கசலுத்துவதன் மூைம்
எஸ்பிஐ அட்லட தவலண கசலுத்தைொம். உங்ைள் கதொலைைலள

கசலுத்திய பிைகு, ஒரு உடனடி பணம் கசலுத்துதல் ஒப்புதல் இரசீது
வழங்ைப்படும். இந்த ரசலவ ரூ. 100 + கபொருந்தும் அலனத்து
வரிைளுடன் ைிலடக்கும்.

D. சிைப்புக் ைட்டணங்ைள்
i.

அவ்வப்ரபொது

ைட்டணங்ைள்
வழங்ைப்படும்

கபொருந்தும்

அட்லடதொரருக்கு
குைிப்பிட்ட

அபரொதங்ைள்

மற்றும்

எஸ்பிஐசிபீஎஎஸ்எல்-ஆல்

ரசலவைளுக்ைொை

அல்ைது

அட்லடதொரர் தன் அட்லட ைணக்கு கதொடர்பொை கசய்துள்ள
தவலண தவறுதலுக்ைொை வசூைிக்ைப்படும்.
ii

அட்லடதொரருக்கு

அனுப்பும்

கபொருத்தமொனதொை ைருதப்பட்டொல்,

அைிவிப்புடன்,

ஏரதனும் அபரொதங்ைள்

அல்ைது ைட்டணங்ைலள அவ்வளப்ரபொது மொற்ைரவொ அல்ைது
ஏரதனும்

புதிய

அபரொதம்

அல்ைது

ைட்டணங்ைலள

அைிமுைப்படுத்தரவொ எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-க்கு உரிலம உண்டு.
E. வட்டியில்ைொ சலுலைக் ைொைம்
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வணிைரொல் ரைொரப்படும் சமர்ப்பிப்புைளுக்கு உட்பட்டு 20 முதல்
50

ேொட்ைள்

வலர

இருக்ைக்கூடும்.
முழுதொை
ஏரதனும்

வட்டியில்ைொ

இருப்பினும்,

முந்லதய

கசலுத்தப்பட்டிருந்தொல்

ஏடிஎம்-ைிருந்து

இைவச

ைடன்

ைொைம்

மொதத்தின்

இருப்பு

அல்ைது

கரொக்ைத்லத

அட்லடதொரர்

எடுத்திருந்தொல்

இது

கபொருந்தொது
F. ேிதிக் ைட்டணங்ைள் (ரசலவக் ைட்டணங்ைள்)
அட்லடதொரர்

தன்

ரதர்ந்கதடுக்ைொவிட்டொல்,
கரொக்ை

இருப்பு
ரமலும்

முன்கதொலைைலளயும்

அலனத்தும்

திரும்பச்

முழுதொை

கசலுத்துவலத

அட்லடதொரரொல்

எல்ல்ைொ

எடுத்திருந்தொல்,

அலவ

கசலுத்தப்படும்

வலர,

பரிவர்த்தலன

ரததியிைிருந்து கசலுத்தப்படொத ஈஎம்ஐ தவலணைள் உள்ளிட்ட
அலனத்து பரிவர்த்தலனைள் மீ தும் மொதந்திர வட்டி வதத்தில்
ீ
ேிதிக்
ைட்டணங்ைள்

வசூைிக்ைப்படும்.

அட்லட

வட்டி

வதம்
ீ

மொைக்கூடியது ரமலும் அது அட்லடதொரரின் பயன்பொடு மற்றும்
பணம் கசலுத்தும் முலைைளின் அடிப்பலடயிைொனது ரமலும் அது
குைிப்பிட்ட ைொைத்திற்கு ஒருமுலை மறுபொர்லவக்கு உட்படும்.
கசலுத்த ரவண்டிய ைலடசி ேொளுக்குள் (பிடிடி) அட்லடதொரர் ைடன்
கதொலையில், பகுதி கதொலைலயரயொ அல்ைது ேிலுலவயில் உள்ள
முழு பொக்ைி கசலுத்துலை கதொலைலயரயொ (டிஎடி)
தவைினொல்,

உதொரணமொை ஒரு குைிப்பிட்ட

கசலுத்த

வொடிக்லையொளர்

முந்லதய மொதங்ைளிரைொ அல்ைது தற்ரபொலதய மொதத்திற்ைொன
கதொலைரயொ

கசலுத்தப்படொமல்

ேிலுலவயொை

உள்ளது

என

லவத்துக் கைொண்டொல், அவரது ைணக்ைில் உள்ள கமொத்த ேிலுலவ
கதொலைலயயும் பணம் கசலுத்த ரவண்டிய ரததிக்கு முன்னர்
முழுவதுமொை கசலுத்தி இருக்ை ரவண்டும். ரமலும், முடிவிருப்பு
கசலுத்துலை

ரததி

வலரயொன

ேிலுலவ

கதொலைக்கு

ேிதி

ைட்டணங்ைள் விதிக்ைப்படும். தற்ரபொலதய ேிதிக் ைட்டண வதம்
ீ
பரிவர்த்தலன ரததியிைிருந்து மொதம் ஒன்றுக்கு 3.35% [ஆண்டு
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ஒன்றுக்கு 40.2%] ரமலும் இது எஸ்பிஐ ைொர்ட்ஸ் & ரபகமண்ட்
சர்வசஸ்
ீ

பிலரரவட்

ைிமிட்கடட்

(எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்)-ன்

விருப்பத்திற்ரைற்ப மொற்ைத்திற்கு உட்படும். ேிதிக் ைட்டணங்ைள்
கபொருந்தும் வரிைளுக்கு உட்படும் ரமலும் அலவ அட்லடயின்
ேிலுலவத்

கதொலை

முழுதொை

கசலுத்தப்படும்

வலர

அட்லடதொரரின் ைணக்ைில் பற்று லவக்ைப்படும்.
a. கரொக்ை முன்கதொலைைள் மீ தொன ேிதிக் ைட்டணங்ைள் பணம்
முழுதொை

கசலுத்தப்பட்டொல்

தவிர

ரததியிைிருந்து வசூைிக்ைப்படும்.
எடுத்துக்காட்டு

1

–

பரிவர்த்தலனத்

அட்லட அைிக்லை ரததி – ஒவ்கவொரு

மொதமும் 15ஆம் ரததி.
16

ஜூன் 2015

–

ஜூலைபிப்ரவரி 2015-க்கு இலடரய

15

கசய்யப்பட்ட பரிவர்த்தலன
1. ரூ. 5000-க்கு சில்ைலையொை வொங்ைியலவ – 20 ஜூன்
2015 அன்று
2. ரூ. 7000-க்கு கரொக்ைம் எடுத்தல் – 10 ஜூன் 2015 அன்று
15

ஜூன்

அைிக்லையில்

2015

ரசர்த்துக்கைொள்ளப்படவில்லை
அட்லடதொரர் ரூ.

7000

எந்த
என

முந்லதய

இருப்பும்

எடுத்துக்கைொண்டொல்,

கரொக்ைமொை எடுத்த கதொலை மீ தொன

கபொருந்தும் வதத்தில்
ீ
5 ேொட்ைளுக்ைொன ேிதிக் ைட்டணங்ைளுடன்,
ரூ.

12,000-க்ைொன

பரிவர்த்தலனைலள

ைொட்டும்

15

ஜூலை

அைிக்லைலயப் கபறுவொர். அட்லடதொரர் ேிலுலவத் கதொலைலய 5
ஆைஸ்ட் 2015-க்குள்,
ேொட்ைளுக்குள்,

அதொவது அைிக்லை ரததியிைிருந்து 20

கமொத்தத்

கதொலை

அல்ைது

குலைந்தபட்ச

தவலணத் கதொலைக்கு இலடரயயொன ஏரதனும் கதொலைலய
அட்லடதொரர்

கசலுத்த

ரவண்டும்.

உங்ைள்

ைடன்

அட்லட

ேிலுலவத் கதொலைக்ைொை ஏரதனும் பணம் கசலுத்தப்பட்டொல் அது
4
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உங்ைள் குலைந்தபட்ச தவலணத் கதொலை (அலனத்து கபொருந்தும்
வரிைள், ஈஎம்ஐ அடிப்பலடயிைொன கபொருட்ைளுக்ைொன ஈஎம்ஐ +
கமொத்த ேிலுலவத் கதொலையின் 5% ஆைியவற்லை உள்ளடக்ைி),
லையிருப்பு மொற்றுதல் இருப்பு (ஏரதனும் இருந்தொல்) உடனொன
அபரொதங்ைள் மற்றும் மற்ை ைட்டணங்ைள் (ஏரதனும் இருந்தொல்),
சில்ைலை

இருப்பு

பூர்த்திகசய்யப்படும்.

(ஏரதனும்

இருந்தொல்)

எனும்படி

ேிதிக் ைட்டணம் பரிவர்த்தலன ரததியில்

வசூைிக்ைப்பட்டொல், வட்டியில்ைொத சில்ைலை இருப்பு ேிலுலவத்
கதொலை என்ைொல் தவிர முந்லதய அைிக்லை ரததியில் ேிதிக்
ைட்டணங்ைள் வசூைிக்ைப்படும்.
ேிலுலவத் அைிக்லையில் எந்த கரொக்ை இருப்பும் இல்லை ரமலும்
ஒரு முந்லதய அைிக்லையிைிருந்து கைொண்டு வரப்படவில்லை
எனில்

ரமலும்

அைிக்லையில்

சில்ைலை

இருப்பு

ேிலுலவத்

கதொலை தவலணத் ரததிக்கும் முழுதொை கசலுத்தப்பட்டிருக்ைிைது
எனில், அம்மொதிரியொன இருப்புைளுக்கு எந்த ேிதிக் ைட்டணங்ைளும்
வசூைிக்ைப்பட மொட்டொது.
எடுத்துக்காட்டு

2

– அட்லட அைிக்லை ரததி

–

ஒவ்கவொரு

மொதமும் 2ஆம் ரததி.
3 ஜனவரி 2015 – 2 பிப்ரவரி 2015-க்கு இலடரய கசய்யப்பட்ட
பரிவர்த்தலன
1. ரூ. 10000-க்கு சில்ைலையொை வொங்ைியலவ – 5 ஜனவரி
2015 அன்று
2. ரூ.

30000-க்கு

ஆன்லைனில்

வொங்ைியலவ

–

15

ஜனவரி 2015 அன்று
2

ஜனவரி 2015

அைிக்லையில் எந்த முந்லதய இருப்பும்

ரசர்த்துக்கைொள்ளபடவில்லை எனில், அட்லடதொரர் ரூ. 40,000க்ைொன பரிவர்த்தலனைலள ைொட்டும் 2 பிப்ரவரி அைிக்லைலயப்
கபறுவொர். அட்லடதொரர் ேிலுலவத் கதொலைலய 22 பிப்ரவரி
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அதொவது

2015-க்குள்,
ேொட்ைளுக்குள்,

அைிக்லை

கமொத்தத்

கதொலை

ரததியிைிருந்து
அல்ைது

20

குலைந்தபட்ச

தவலணத் கதொலைக்கு இலடரயயொன ஏரதனும் கதொலைலய
அட்லடதொரர் கசலுத்த ரவண்டும்.

ேிலுலவத் அைிக்லையில் எந்த கரொக்ை இருப்பும் இல்லை
ரமலும்

ஒரு

முந்லதய

வரப்படவில்லை

எனில்

அைிக்லையிைிருந்து

ரமலும்

அைிக்லையில்

கைொண்டு

சில்ைலை

இருப்பு ேிலுலவத் கதொலை தவலணத் ரததிக்கும் முழுதொை
கசலுத்தப்பட்டிருக்ைிைது
இருப்புைளுக்கு

எந்த

மொட்டொது.

எனில்,

ேிதிக்

ைட்டணங்ைளும்

அம்மொதிரியொன
வசூைிக்ைப்பட

ஒவ்கவொரு மொதமும் கவறும் குலைந்தபட்ச கதொலைலய மட்டும்
கசல்ய்த்துதல்
அடுத்தடுத்து

உங்ைள்
வட்டி

ேிலுலவ

ரசருவதுடன்

இருப்புத்

கதொலையில்

வருடக்ைணக்ைில்

பணம்

திருப்பிச் கசலுத்துதலை ேீட்டிக்கும். எடுத்துக்ைொட்டொை, ரூ. 5000

எனும் பரிவர்த்தலனயில் ஒவ்கவொரு மொதமும் குலைந்தபட்ச
தவலணத் கதொலை கசலுத்தப்பட்டொல் (ஒவ்கவொரு மொதமும் ரூ.

200 எனும் குலைந்தபட்ச கதொலைக்கு உட்பட்டு), கமொத்த ேிலுலவத்
கதொலைலயயும் முழுதொைச் கசலுத்த 44 மொதங்ைள் ஆகும்.
எடுத்துக்காட்டு 3 –
அட்லட அைிக்லை ரததி – ஒவ்கவொரு மொதமும் 2ஆம் ரததி.
3 மொர்ச் 2015 – 2 ஏப்ரல் 2015-க்கு இலடரய கசய்யப்பட்ட
பரிவர்த்தலன
1. ரூ. 500-க்கு ஆண்டு ைட்டணம் – 5 மொர்ச் 2015 அன்று
2. ரூ. 72.50-க்கு கபொருந்தும் வரிைள் – 5 மொர்ச் 2015 அன்று
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3. ரூ. 6000-க்கு ஆன்லைனில் வொங்ைியலவ – 15 மொர்ச்
2015 அன்று

2

மொர்ச்

அைிக்லையில்

2015

எந்த

முந்லதய

இருப்பும்

ரசர்த்துக்கைொள்ளபடவில்லை எனில், அட்லடதொரர் ரூ. 6752.50க்ைொன பரிவர்த்தலனைலள ைொட்டும் 2

ஏப்ரல் அைிக்லைலயப்

கபறுவொர். கமொத்தத் தவலணத் கதொலை கமொத்த எண்ணொை ரூ.
6573 என மொற்ைப்படும். அட்லடதொரர் ேிலுலவத் கதொலைலய 22
ஏப்ரல்

2015-க்குள்,

ேொட்ைளுக்குள்,

அதொவது

கமொத்தத்

அைிக்லை

கதொலை

ரததியிைிருந்து

அல்ைது

20

குலைந்தபட்ச

தவலணத் கதொலைக்கு இலடரயயொன ஏரதனும் கதொலைலய
அட்லடதொரர் கசலுத்த ரவண்டும்.
அட்லடதொரர் குலைந்தபட்ச தவலணத் கதொலை ரூ. 368 (கமொத்த
ேிலுலவத் கதொலையில் 5%) + 22 ஏப்ரல் 2015-ல் கபொருந்தும்
வரிைள், இது அருைிலுள்ள தசம எண் மூைம் கமொத்த எண்ணொை
மொற்ைப்படும், ஆைிய கதொலைலய கசலுத்துவதொை ைருதினொல்,
ேிதிக் ைட்டணங்ைள் சிைந்த வதத்தில்
ீ
வசூைிக்ைப்பட்டு கமொத்த
ேிலுலவத் கதொலையுடன் ரசர்க்ைப்படும்.

சிைந்த வதம்
ீ
மொதம்

ஒன்றுக்கு 3.35% என எடுத்துக்கைொண்டொல், ேிதிக் ைட்டண ைணக்ைீ டு
பின்வருமொறு கசய்யப்படும்:
49 ேொட்ைளுக்ைொை ரூ. 500 எனும் லையிருப்புக்ைொை (5 மொர்ச் முதல்
22 ஏப்ரல் வலர): (3.35*12)*(49/365)*500/100= ரூ. 26.98
49 ேொட்ைளுக்ைொை ரூ. 72.5 எனும் கபொருந்தும் வரிைளுக்ைொை (5
மொர்ச் முதல் 22 ஏப்ரல் வலர): (3.35*12)*(49/365)*72.50/100= ரூ. 3.91
39 ேொட்ைளுக்ைொை ரூ. 6000 எனும் லையிருப்புக்ைொை (15 மொர்ச் முதல்
22 ஏப்ரல் வலர): (3.35*12)*(39/365)*6000/100= ரூ. 257.72
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10 ேொட்ைளுக்ைொை ரூ. 6,175 எனும் லையிருப்புக்ைொை (22 ஏப்ரல்
முதல் ரம 2 வலர): (3.35*12)*(10/365)*6,175 /100= ரூ.68
வசூைிக்ைப்படும் கமொத்த வட்டி = ரூ. 356.61
இதில் 3 ஏப்ரல் 2015 – 2 ரம 2015-க்கு இலடரய பரிவர்த்தலனைள்
எதும்

ரமற்கைொள்ளப்படவில்லை

என

ைருதினொல்,

வொங்ைியவற்றுக்ைொன ேிலுலவத் கதொலை, வட்டிக் ைட்டணங்ைள்,
அபரொதம் மற்றும் ைட்டணங்ைள் ஏரதனும் இருந்தொல் மற்றும்

அலனத்து கபொருந்தும் வரிைள் ஆைியலவ கமொத்த ேிலுலவத்
கதொலையொை 2 ரம ரததியிடப்பட்ட அைிக்லையில் ைொணப்படும்.
அட்லடதொரர்

ஒவ்கவொரு

கதொலைலய

(5%)

மொதமும்

கசலுத்தி

குலைந்தபட்ச

வந்தொல்

ரமலும்

ேிலுலவத்
வட்டித்

கதொலைலயயும் கசலுத்தி வந்தொல், அவரின் ேிலுலவத் கதொலை 20
மொதங்ைளில் பூர்த்தியொகும் (100%/ 5% – 20).
உதொரணம் 4:
அட்லட அைிக்லை ரததி - ஒவ்கவொரு மொதமும் 2 ஆம் ரததிக்குள்
3 டிசம்பர் 2015 முதல் 2016 ஜனவரி 2ஆம் ரததிக்கு இலடப்பட்ட
ேொட்ைளில் ரமற்கைொள்ளப்பட்ட பரிவர்த்தலனைள்
1) சில்ைலை கைொள்முதல். 15 டிசம்பர் 15 ஆம் ேொள் ரூ -- 500
2) ஆன்லைன் கைொள்முதல் - 20 டிசம்பர் 15 அன்று ரூ .600
2 வது டிசம்பர் 2015 அைிக்லையில் எந்த முந்லதய ேிலுலவ
கதொலையும் கைொண்டு வரப்படவில்லை என அனுமொனிக்ைப்பட்ட
ேிலையில்,
ஜனவரி

அட்லடதொரரின் பரிமொற்ைங்ைள் அவருக்கு 2 வது

வலரயொன

அைிக்லையின்

படி

ரூ

1100

என

ைொண்பிக்ைப்படுைிைது. கமொத்த கசலுத்துலை ேிலுலவ கதொலை ரூ
1100. அட்லடயின் உரிலமயொளர் 2016 ஜனவரி 22ஆம் ரததி வலர
ேிலுலவயிலுள்ள பொக்ைிக்ைொை ரூ 1100 கசலுத்த ரவண்டி இருக்கும்.
உதொரணமொை

–

அைிக்லையின்

ரததியிட்ட

ேொளிைிருந்து

20
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ேொட்ைளுக்குள் முழு கதொலைலயரயொ அல்ைது குலைந்த பட்ச
கதொலைலயரயொ கசலுத்த ரவண்டும்.

அட்லடதொரர் ரூபொய் 500, பகுதி ைட்டணமொை. 22 ஜனவரி 2016
அன்று

கசலுத்துைிைொர்

என

லவத்துக்கைொண்டொல்,

கமொத்த

ேிலுலவத் கதொலையுடன் ேிச்சயிக்ைப்பட்ட விைிதத்தில்
ைட்டணங்ைள் ரசர்க்ைப்படும் .

ேிதி

ரூபொய் 500 ேிலுலவ கதொலைக்கு (15 டிசம்பர் முதல் ஜனவரி 22
வலர) 39 ேொட்ைளுக்கு:
(3.35*12) * (39/365) *500/100 = Rs. 21.48
ரூபொய் 600 ேிலுலவ கதொலைக்கு (20 டிசம்பர் முதல் ஜனவரி 22
வலர) 34 ேொட்ைளுக்கு:
(3.35*12) * (34/365) *600/100 = Rs. 22.47
ரூபொய் 600 ேிலுலவ கதொலைக்கு (22 டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி 2
வலர) 10 ேொட்ைளுக்கு:
(3.35*12) * (10/365) *600/100 = Rs. 6.61
விதிக்ைப்படும் கமொத்த வட்டி =ரூபொய் 50.56
2016

பிப்ரவரி

3

முதல்

2016

மொர்ச்

2ஆம்

ரததி

வலர

ரமற்கைொள்ளப்பட்ட பரிவர்த்தலனைள்
1) 2016 பிப்ரவரி 3ஆம் ரததி வலரயொன கதொடக்ை இருப்பு ரூபொய் -650.56
2) ) 2016 பிப்ரவரி 5 ஆம் ரததி வலரயொன சில்ைலை கைொள்முதல்.
ரூபொய் -- 1000
3) 2016 பிப்ரவரி 15 ஆம் ரததி வலரயொன ஆன்லைன் கைொள்முதல்.
ரூபொய் -- 3000
2016 பிப்ரவரி 2ஆம் ரததி வலரயொன அைிக்லையின் படி பொக்ைி
உள்ள ேிலுலவ கதொலை ருபொய் 650. 46

ைணக்ைிற்கு எடுத்து

வரப்பட்டது என அனுமொனித்தொல்., உதொரணமொை – அைிக்லை
கவளியிடப்பட்ட ேொளில் இருந்து 20 ேொட்ைளுக்குள் பொக்ைி உள்ள

9

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல் விலையிடுதல் கைொள்லை
முழு ேிலுலவ கதொலைரயொ அல்ைது பொக்ைி உள்ள ேிலுலவ
கதொலையின் ஒரு பகுதிலயரயொ அட்லடதொரர் 2016 பிப்ரவரி 22
வலரயொன ேிலுலவ கதொலைக்ைொை கசலுத்த ரவண்டும்.
ைொர்டு

உரிலமயொளர்

முழுலமயொை

பிப்ரவரி

15 க்குள்

கசலுத்தி

பொக்ைி

கதொலைலய

முடித்துவிட்டொர்

என

லவத்துக்கைொள்ரவொம். உதொரணமொை – ேிச்சயிக்ைப்பட்ட வட்டி

விைிதம் மொதத்திற்கு 3.35% என ைருத்தில் கைொண்டு, ேிதி ைட்டண
ைணக்ைீ டு பின்வருமொறு ைணக்ைீ டு கசய்யப்படும்:
ரூபொய் 650.56 ேிலுலவ கதொலைக்கு ( பிப்ரவரி 3 முதல் பிப்ரவரி 15
வலர) 12 ேொட்ைளுக்கு
விதிக்ைப்படும் கமொத்த வட்டி கதொலை –ரூபொய் 8.60
ேிலுலவயில்

உள்ள

கைொள்முதல்

கதொலை,

விதிக்ைப்பட்ட

வட்டிைள், ைட்டணம் மற்றும் பிை கதொலைைள் ஏரதனும் இருந்தொல்
அலவயும்

மற்றும்

கபொருந்தக்கூடிய

வட்டிைளும்

கசலுத்த

ரவண்டிய பொக்ைி ேிலுலவ கதொலையுடன் ரசர்த்து மொர்ச்ச 2 ஆம்
ரததி கவளியிடப்பட்ட அைிக்லையில் பிரதிபைிக்கும்.
G. தொமதக் ைட்டணங்ைள்

குலைந்தபட்ச தவலணத் கதொலை, தவலணத் ரததிக்குள்
கசலுத்தப்படொவிட்டொல்

தொமதக்

ைட்டணங்ைள்

வசூைிக்ைப்படும்.
ரூ.0-ரூ.200;

வலரயொன கமொத்த ேிலுலவத் கதொலைக்கு

எதுவுமில்லை; ரூ. 200-ஐ விட கபரிய & ரூ. 500 வலரயொன
கமொத்த ேிலுலவத் கதொலைக்கு ரூ.100; ரூ. 500-ஐ விட கபரிய
& ரூ. 1000 வலரயொன கமொத்த ேிலுலவத் கதொலைக்கு ரூ.400;
ரூ. 1000-ஐ விட கபரிய & ரூ. 10,000 வலரயொன கமொத்த
ேிலுலவத் கதொலைக்கு ரூ.500; ரூ. 10.000-ஐ விட கபரிய
கமொத்த ேிலுலவத் கதொலைக்கு ரூ.750.
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எடுத்துக்காட்டு

1

–

அட்லட அைிக்லை ரததி – ஒவ்கவொரு

மொதமும் 2ஆம் ரததி.
3 ஜனவரி 2015 – 2 பிப்ரவரி 2015-க்கு இலடரய கசய்யப்பட்ட
பரிவர்த்தலன
1. ரூ. 5000-க்கு சில்ைலையொை வொங்ைியலவ – 5 ஜனவரி
2015 அன்று
2. ரூ. 5000-க்கு ஆன்லைனில் வொங்ைியலவ – 15 ஜனவரி
2015 அன்று
2

ஜனவரி

2015

அைிக்லையில்

எந்த

முந்லதய

இருப்பும்

ரசர்த்துக்கைொள்ளபடவில்லை எனில், அட்லடதொரர் ரூ.

10,000-

க்ைொன பரிவர்த்தலனைலள ைொட்டும் 2 பிப்ரவரி அைிக்லைலயப்
கபறுவொர். அட்லடதொரர் ேிலுலவத் கதொலைலய 22 மொர்ச் 2015க்குள்,

அதொவது அைிக்லை ரததியிைிருந்து 20

ேொட்ைளுக்குள்,

கமொத்தத் கதொலை அல்ைது குலைந்தபட்ச தவலணத் கதொலைக்கு
இலடரயயொன ஏரதனும் கதொலைலய அட்லடதொரர் கசலுத்த
ரவண்டும்.
அட்லடதொரர்

22

பிப்ரவரி

2015-க்குள்

பணம்

கசலுத்தொவிட்டொல், அவருக்கு தொமதக் ைட்டணமொை ரூ. 500
வசூைிக்ைப்படும் (ரூ.1000-ஐ விட அதிைமொை & ரூ.10,000 வலர
எனில் ரூ. 500).
எடுத்துக்காட்டு

2

–

அட்லட அைிக்லை ரததி – ஒவ்கவொரு

மொதமும் 2ஆம் ரததி.
3 பிப்ரவரி 2015 – 2 மொர்ச் 2015-க்கு இலடரய கசய்யப்பட்ட
பரிவர்த்தலன
3. ரூ. 2000-க்கு சில்ைலையொை வொங்ைியலவ – 8 பிப்ரவரி
2015 அன்று
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4. ரூ. 2500-க்கு ஆன்லைனில் வொங்ைியலவ – 19 பிப்ரவரி
2015 அன்று
2

பிப்ரவரி

2015

அைிக்லையில்

எந்த

ரசர்த்துக்கைொள்ளபடவில்லை எனில்,

முந்லதய

இருப்பும்

அட்லடதொரர் ரூ.

க்ைொன பரிவர்த்தலனைலள ைொட்டும் 2

4500-

மொர்ச் அைிக்லைலயப்

கபறுவொர். அட்லடதொரர் ேிலுலவத் கதொலைலய 22 மொர்ச் 2015க்குள்.

அதொவது அைிக்லை ரததியிைிருந்து 20

ேொட்ைளுக்குள்,

கமொத்தத் கதொலை அல்ைது குலைந்தபட்ச தவலணத் கதொலைக்கு
இலடரயயொன ஏரதனும் கதொலைலய அட்லடதொரர் கசலுத்த
ரவண்டும்.
அட்லடதொரர் 22 மொர்ச் 2015-க்குள் பணம் கசலுத்தொவிட்டொல்,
அவருக்கு தொமதக் ைட்டணமொை ரூ. 500 வசூைிக்ைப்படும்
(ரூ.1000-ஐ விட அதிைமொை & ரூ.10,000 வலர எனில் ரூ. 500)
H. அளவு வரம்பு மீ ைல் ைட்டணங்ைள் – ரசலவயின் ஒரு
பகுதியொை
கசய்யப்படும்

எஸ்பிஐ
ைடன்

பரிவர்த்தலனைளுக்கு

அட்லட
வரம்புக்கு

அட்லடதொரர்ைளொல்
அதிைமொன

ஒப்புதைளிக்ைைொம்.

சிை

ேிலுலவத்

கதொலை ைடன் வரம்லப மீ ைினொல் கமொத்த அளவு வரம்பு
கதொலையில் 2.5% அல்ைது ரூ. 500, இதில் எது அதிைரமொ
அந்த அளவு வரம்பு மீ ைல் ைட்டணத்லத வசூைிக்கும். அளவு
வரம்பு மீ ைல் ேிலைலம அபரொதம் மற்றும்/அல்ைது வட்டிக்
ைட்டணங்ைளுக்ைொைவும் வசூைிக்ைப்படைொம்.

I. பண அவமதிப்பு ைட்டணங்ைள்
பண அவமதிப்பு ேடந்தொல், அட்லடதொரரிடம் குலைந்தபட்ச
அபரொதமொை ரூ. 350 முதல் கதொலையில் 2% வலரயொன பண
அவமதிப்புக் ைட்டணம் வசூழ்ைிக்ைப்படும்
J. மற்ைக் ைட்டணங்ைள்:
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 அட்லட மொற்றுதல் ைட்டணம்: ரூ. 100 – ரூ. 250
 ைட்டண ரசீது திரும்பப் கபறுதல் ைட்டணம்: ரூ. 225/
 (ரூபொய்

வலர

2000

ைொரசொலை

மூைம்

கதொலை

கசலுத்தப்பட்டொல்) ைொரசொலை ைட்டணம்: ரூபொய் 100
 ைொரசொலை எடுத்துக்கைொள்ளுதல் ைட்டணம்: ரூ.90/ அைிக்லைலய திரும்பப் கபறுதல் ைட்டணம்: 2 மொதத்திற்கு
ரமைொன அைிக்லைைள் எனில் அைிக்லை ஒன்றுக்கு ரூ. 100/(எலைட் தவிர மற்ை அலனத்து வலையொன அட்லடைளுக்கும்
கபொருந்தும்)அந்ேிய கசைொவணி பரிவர்த்தலன ைட்டணம் 3.5%
எலைட் அட்லடதொரர்ைளுக்கு மட்டும்) 1.99%.
கவளிேொட்டு பணப் பரிவர்த்தலனலய இந்திய ரூபொயொை
மொற்றுவதற்கு

பயன்படுத்தப்படும்

பரிமொற்ை

வதம்
ீ

விசொ/மொஸ்டர்ைொர்டொல் தீர்மொனிக்ைப்படும், இந்ேிலையில்
பரிவர்த்தலன

கசய்யப்படும்

ேிர்வைிக்ைப்படும்

பரிமொற்ை

ரததியன்று

வதங்ைளின்
ீ

அவற்ைொல்

அடிப்பலடயில்,

அப்பரிவர்த்தலன எஸ்பிஐ அட்லடயொல் தீர்க்ைப்படைொம்,
இத்ரததி

பரிவர்த்தலன

இல்ைொமலும்

கசய்யபட்ட

இருக்ைைொம்.

அரத

கவளிேொட்டு

ரததியொை

பணப்

பரிவர்த்தலனக் ைட்டணமொன 3.5% விசொ/மொஸ்டர்ைொர்டொல்
பைிர்ந்துகைொள்ளப்படும் கதொலையொன மொற்ைப்படும் இந்திய
ரூபொயில்

பிடித்துக்கைொள்ளப்படும்.

மதிப்பிற்கு

மொற்ைப்படும்

இந்திய

கவளிேொட்டு

ரூபொய்
ேொணய

பரிவர்த்தலனக்ைொன ைட்டணம் விசொ / மொஸ்டர் ைொர்டு பைிர்வு
மூைம் கபைப்படும்

2. வரம்புைள்
ைடன்

வரம்பு

மற்றும்

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்

ைடன்

கரொக்ை

வரம்பு

ஆைியலவ

வலரயலையின்

உட்புை

அடிப்பலடயில்
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அட்லடதொரர்ைளிடம்

ஒதுக்ைீ டு

கசய்யப்படும்

(இலணப்பு

அட்லடதொரர்ைள் முதன்லம ைணக்கு தொரரின் வரம்புைலளரய
பைிர்ந்துகைொள்வொர்ைள்).
ரேரத்தில்
மற்றும்

இந்த

அட்லடதொரரிடம்
கரொக்ை

வரம்புைள்

அட்லட

கதரிவிக்ைப்படும்.

வரம்புைள்

ஒவ்கவொரு

விேிரயொை

ைடன்

வரம்பு

அைிக்லையிலும்

அட்லடதொரருக்கு கதரிவிக்ைப்படும். அைிக்லை உருவொக்ைப்படும்
ரேரத்தில் இருக்கும் ைடன் வரம்பு (அதொவது பயன்படுத்துவதற்கு
ைிலடக்கும்

ைடன்

வரம்பு)

அைிக்லையின்

ஒரு

பகுதியொை

வழங்ைப்படும். எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல் அட்லடதொரர் ைணக்லை ஒரு
குைிப்பிட்ட ைொைத்திற்கு ஒருமுலை மறுபொர்லவ கசய்யும், உட்புை
வலரயலையின்
அதிைரிக்கும்

அடிப்பலடயில்

அல்ைது

அதிைரிக்ை

குலையும்.

ேிலனக்கும்

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-க்கு
கதரிவிக்கும்
கசய்யைொம்.

அட்லடதொரர்

ேிதி

எழுதி,

தங்ைள்

ைடன்

ைடன்

வரம்பு

வரம்லப

அட்லடதொரர்ைள்
தங்ைள்

ஆவணங்ைலள

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்

தன்

அலத

வருமொனத்லத

வழங்குவதன்
கசொந்த

மூைம்

விருப்புரிலம

மற்றும் வழங்ைப்பட்டுள்ள புதிய ஆவணங்ைளின் அடிப்பலடயில்,
அட்லடதொரரின் ைடன் வரம்லப அதிைரிக்ைைொம்.
3. ைட்டணப் பட்டியைிடல் மற்றும் அைிக்லை
a) எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்
அைிக்லையிைிருந்து
லவத்துள்ள

அட்லடதொரருக்கு
அட்லடதொரரின்

கதொலைைள்

மற்றும்

ைணக்ைில்
பற்று

ைலடசி
வரவு

லவத்துள்ள

பரிவர்த்தலனைள் ஆைியவற்லை ைொண்பிக்கும் ஒரு மொதொந்திர
அைிக்லைலய
கசயல்பொட்டில்

அனுப்பும்.

அந்த

இருந்திருக்கும்.

ைொைைட்டத்தில்

அட்லட

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்

ஒரு

முன்னரர தீர்மொனித்த ரததியில், அட்லட ைணக்ைில் உள்ள
பரிவர்த்தலனைளின் அைிக்லைலய பதிவில் உள்ள முைவரிக்கு
அஞ்சல்

கசய்யும்

அல்ைது

பதிவில்

முைவரிக்கு மின்னஞ்சல் கசய்யும்.

உள்ள

மின்னஞ்சல்
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b) அட்லடதொரருக்கு

ைடன்

அட்லடைள்

ஒரு

சுழற்சி

ைடன்

வசதியொை வழங்குைின்ைது. அைிக்லையில் அச்சிடப்பட்டுள்ள
குலைந்தபட்ச
அட்லடதொரர்

தவலணத்

கதொலைலய

ரதர்ந்கதடுக்ைைொம்

மட்டுரம

ரமலும்

கசலுத்த

இம்மொதிரியொன

கதொலை தவலணத் ரததிக்கு முன்பொை அனுப்பப்பட ரவண்டும்,
இத்ரததி

உங்ைள்

மீ தமுள்ள

அைிக்லையிலும்

ேிலுலவத்

ரசர்த்துக்கைொள்ளப்படும்.

கதொலை

அச்சிடப்பட்டிருக்கும்.

அடுத்த

அட்லடதொரர்

அைிக்லைைளில்

கமொத்த

தவணத்

கதொலைலயரயொ அல்ைது குலைந்தபட்ச தவலணத் கதொலைக்கு
அதிைமொன

ஏரதனும்

ரதர்ந்கதடுக்ைைொம்.
குலைந்தபட்ச

ஏரதனும்

தவலண

அட்லடதொரர்ைளின்

கதொலைலயரயொ

கசலுத்துவதற்கு

முந்லதய

அைிக்லைைளின்

கசலுத்தப்படொமைிருந்தொல்,

தற்ரபொலதய

குலைந்தபட்ச

அது

தவலணத்

கதொலையுடன் ரசர்த்துக்கைொள்ளப்படும், அட்லடதொரர்ைள் ைடன்
வரம்லப

மீ றும்

ரசர்த்துக்கைொள்ளப்படும்.

ேிலுலவத்

கதொலையுடன்

குலைந்தபட்ச தவலணத் கதொலை ேிலுலவத் கதொலையின் 5%
ஆைரவொ அல்ைது ரூ. 200 (இவற்ைில் எது அதிைரமொ அது)
மற்றும் கபொருந்தும் அலனத்து வரிைள் மற்றும் ஈஎம்ஐ (ஈஎம்ஐ
அடிப்பலடயிைொன தயொரிப்புைளுக்கு மட்டும்). கரொக்ை அல்ைது
ைடன் வரம்பு அளலவ மீ ைினொல், அளவுக்கு மீ ைிய கதொலையும்
(ஓவிஎல்),

எம்ஏடில்-ல் ரசர்க்ைப்படும்.

ஏரதனும் முந்லதய

அைிக்லைைளின் எம்ஏடி கசலுத்தப்படொமல் இருந்தொல், அதுவும்
குலைந்தபட்ச தவலணத் கதொலையில் ரசர்த்துக்கைொள்ளப்படும்.

c) அட்லடயின்

ேிலுலவத்

கதொலைக்ைொை

கசலுத்தும்

அடுத்தத்த அைிக்லைைளில் அங்ைீ ைரிக்ைப்படும்.

பணம்
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d) அட்லடதொரரின் அட்லட ேிலுலவத் கதொலைக்ைொை கபைப்படும்
பணம் குலைந்தபட்ச தவலணத் கதொலை (கபொருந்தும் அலனத்து
வரிைள் + ஈஎம்ஐ அடிப்பலடயிைொன தயொரிப்புைள் மீ தொன ஈஎம்ஐ +
கமொத்த ேிலுலவத் கதொலையின் 5% ஆைியவற்லை உள்ளடக்ைி),
அபரொதங்ைள்

&

மற்ை

ைட்டணங்ைள்,

வட்டி

ைட்டணங்ைள்,

லையிருப்பு மொற்றுதல் ேிலுலவத் கதொலை, வொங்குதல் ேிலுலவத்
கதொலை

மற்றும்

கரொக்ை

முன்கதொலை

என்ை

வரிலசயில்

சரிகசய்யப்படும்.
e) அட்லடக் ைணக்குக்ைொன கதொலைைள் பின்வரும் வழிைளில்
ஏரதனும் ஒன்ைில் கசய்யப்படைொம்:
www.sbicard.com இலணயதளத்திற்குள் உள்நுலழந்து ரபகேட்
ரதர்லவப் பயன்படுத்தி கேட்ரபங்ைிங் அல்ைது உங்ைள் எஸ்பிஐ
ஏடிம் மற்றும் பற்று அட்லட மூைமொை பணம் கசலுத்தைொம்.
அைிக்லையின் பின் பக்ைத்தில் வழங்ைப்பட்டுள்ள முைவரிக்கு
ஒரு ைொரசொலை அல்ைது வலரரவொலைலய அனுப்புவதன்
மூைமொை பணம் கசலுத்தைொம்.
உங்ைள் ேைரத்தில் உள்ள எஸ்பிஐ விடு கபட்டிைள் அல்ைது
ேியமிக்ைப்பட்ட ஸ்ரடட் ரபங்க் ஆஃப் இந்தியொ ைிலளைளில் ஒரு
ைொரசொலை அல்ைது வலரரவொலைலய ரபொடுவதன் மூைமொை
பணம் கசலுத்தைொம்.

ைொரசொலை/வலரரவொலை
“எஸ்பிஐ

அட்லட

எண்

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx”-க்கு

பணம்

கசலுத்தும்படி இருக்ை ரவண்டும்.
ஈசிஎஸ்: பணம் ரதர்ந்கதடுக்ைப்பட்டுள்ள ேைரங்ைளில் உள்ள
எைக்ட்ரொனிக் ைிளியரிங் சிஸ்டம் (ஈசிஎஸ்) மூைமொை பணம்
கசலுத்தப்படைொம்.
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f) எஸ்பிஐ அட்லட அைிக்லையில் உள்ள ேிலுலவத் கதொலைைலள
கசலுத்தும் பல்ரவறு முலைைலள வழங்குைின்ைது, இது மொதொந்திர
அைிக்லையின்

பின்புைத்திலும்

இலணயதளத்திலும் விளக்ைப்பட்டுள்ளது.

எஸ்பிஐ

அட்லட

g) தவலணப் பட்டியல் பிரச்சிலனைள்: அைிக்லைைளின் அலனத்து
உள்ளடக்ைங்ைளுக்ைொை, அட்லடதொரர் அைிக்லைத் ரததியிைிருந்து
30 ேொட்ைளுக்குள், எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-இடம் ஏரதனும் முரண்பொடு
இருந்தொல்

அலத

கதரிவித்து,

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-ஆல்

அந்த

முரண்பொடுைள்

சரியொனலவ

எனக்

ைண்டைியப்படொவிட்டொல், அந்த உள்ளடக்ைங்ைள் அட்லடதொரரொல்
சரியொனலவ என ஏற்றுக்கைொள்ளப்பட்டதொை ைருதப்படும். அப்படி
ஏரதனும் முரண்பொடுைள் பற்ைிய தைவல் கபைப்பட்டிருந்தொல்,
எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்

மொற்ைியலமக்ைைொம்.

தற்ைொைிைமொை
அடுத்து

வரும்

அந்த

ஆய்வுைள்

ைட்டணத்லத

முடிந்தொல்,

அட்லடதொரரின் ைணக்ரை அதற்ைொன கபொறுப்லப ஏற்ற்றுக்கைொள்ள
ரவண்டும், அந்த ைட்டணம், ைட்டண ரசீதுக்ைொன ரூ. 225 எனும்
ைட்டண

இரசீது

கபறுதல்

ைட்டணத்துடன்,

அடுத்துவரும்

அைிக்லையில் குைிப்பிடப்படும்.

h) வொடிக்லையொளர் குலைதீர்த்தல்: அலனத்து குலைைளும்
ஒருங்ைிலணப்பு அதிைொரி (ரேொடல் ஆஃபிசர்), அ.கப. எண் 29 – ஜிபீஓ,
புதுகடல்ைி – 110001 என்ை முைவரிக்ரைொ அல்ைது என்ை
nodalofficer@sbicard.com மின்னஞ்சலுக்ரைொ அனுப்பப்படும்.
i) கதொடர்பு விவரங்ைள்:
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அடனத்து ததாடைபபசிகளிைிருந்தும் : 39 02 02 02
(கமொலபைிைிருந்து அலழக்கும்ரபொது உங்ைள் ேைரத்தின் எஸ்டீடி
குைியீட்லட முன்னொல் இட ரவண்டும்)
: 1860 180 1290
எஸ்பிஐ தெயில்பவ கைன் அட்டைக்காக: இந்தியொவிைிருந்து
எங்ரையிருந்தும் எஸ்பிஐ கரயில்ரவ ைடன் அட்லட உதவி
அலழப்லப கதொடர்பு கைொள்ளைொம்

அடனத்து ததாடைபபசிகளிைிருந்தும் : 39 02 12 12
(கமொலபைிைிருந்து அலழக்கும்ரபொது உங்ைள் ேைரத்தின் எஸ்டீடி
குைியீட்லட முன்னொல் இட ரவண்டும்) : 1800 180 1295
அஞ்சல் முகவரி: பமைாளர் – வொடிக்லையொளர் ரசலவைள், எஸ்பிஐ
ைொர்ட்ஸ் & ரபகமண்ட் சர்வசஸ்
ீ
பி. ைிட்., டிஎல்எஃப் இன்ஃபினிடி
டவர்ஸ், டவர் சி, 12வது தளம், பிளொக் 2, பில்டிங் 3, டிஎல்எஃப் லசபர்
சிட்டி குர்ைொன் – 12002 (ஹரியொனொ) இந்தியொ www.sbicard.com அல்ைது
அ.கப. எண் 28 – ஜிபீஓ, புதுகடல்ைி - 110001 எனும் முைவரிக்கு
அஞ்சல் மூைமொை எழுதுவதன் மூைமொை
feedback@sbicard.com எனும் மின்னஞ்சல் முைவரிக்கு எழுதுவதன்
மூைமொை
4. தவடை தவறுதல்
ஆர்பிஐ இடமிருந்து பதிவு சொன்ைிதழ் கபற்று எஸ்பிஐஉபிஎஸ்எல்
இல் உறுப்பினரொை இருக்கும் ைடன் தைவல் ைம்கபனிக்கு ஒரு ைடன்
அட்லட லவத்திருப்பவர் இயல்புேிலை பற்ைி புைொர் அளிக்கும்
முன்,

ேொங்ைள்

அட்லடதொரருக்கு

முன்

ஒரு

மொதொந்திர

'அைிக்லைலய அனுப்பப்படும்.
ஒரு அட்லடதொரர் இதற்கு முன் பணம் கசலுத்த தவைியவர் என
புைொர் ஏதும் இருந்தொல், அதன் தன்லமலய கபொருத்து, அவற்லை
அவன் / அவள் பொக்ைி உள்ள ைடன் கதொலைலய கசலுத்த ரவண்டும்.
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அதன்

பின்னர்,

எஸ்பிஐசிபிஎஸ்எல்

ைடன்

தைவல்

ேிறுவனத்திடமிருந்து ைடன் கசலுத்த தவைியவரின் ேிலைலமலய

திரும்ப கபறும். இத்தலைய மொற்ைங்ைள் வொடிக்லையொளரின் ைடன்
அைிக்லையில் பிரதிபைிக்ை 45-60 ேொட்ைள் வலர ஆைைொம்.
அரத

ரபொல்,

ைடன்

அட்லட

வசதிைலள

லையொளும்

விதிமுலைைள் மற்றும் ேிபந்தலனைள் சப்ளிகமன்டரி/ ஆட் ஆன்
அட்லடதொரருக்கும் கபொருந்தும்.
(SBICPSL) எஸ்பிஐசிபிஎஸ்எல் பரிந்துலரக்ைப்படும் வடிவத்தில்
ஒவ்கவொரு
விபரங்ைலள

மொதமும்
ைடன்

அட்லட
தைவல்

உரிலமயொளர்ைளின்
அைிக்லை

தரவு

ேிறுவனத்திற்கு

சமர்ப்பிக்கும். . ைடன் தைவல் அைிக்லை ேிறுவனம் 30 ேொட்ைளுக்குள்
தங்ைள்

சர்வரில்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட

(வழங்ைி)

தரவிலன

பதிரவற்றுைிைது.
தவலண

தவறும்ரபொது,

அட்லடதொரருக்கு

அஞ்சல்,

கதொலைேைல், கதொலைரபசி, மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் கசய்தி
ஆைியவற்ைின்
ேிலுலவத்

மூைம்

அட்லட

கதொலைலய

ைணக்ைில்

கசலுத்துமொறு

உள்ள

ஏரதனும்

அவ்வப்ரபொது

ேிலனவூட்டிைள் அனுப்பப்படும் மற்றும்/அல்ைது ேிலனவூட்ட,
பின்கதொடர

மற்றும்

தவலணைலள

வசூைிக்ை

மூன்ைொம்

ைடன்

வசூைிப்பதன்

மீ தொன

ேடத்லத

தரப்பினலர ஈடுபடுத்தைொம். ேியமிக்ைப்படும் ஏரதனும் மூன்ைொம்
தரப்பினர்,

விதிமுலைைளுடன் முழுலமயொன இணங்ைியிருக்ை ரவண்டும்.
முதன்லம

அட்லடதொரரின்

திவொைொன

ேிலை

அல்ைது

இைப்பின் ரபொது, அட்லட ைணக்ைில் உள்ள கமொத்த ேிலுலவத்
கதொலை, இன்னும் அட்லட ைணக்ைில் வசூைிக்ைப்படொத ஏரதனும்
அபரொதங்ைள் உடன் ரசர்த்து, எஸ்பிஐசிபீஎஸ்-இடம் உடனடியொை,
முழுலமயொை கசலுத்தப்பட ரவண்டும், ரமலும் அட்லட ைணக்கு
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உடனடியொை இரத்து கசய்யப்படும். அட்லட ைணக்ைின் ஏரதனும்
ேிலுலவயிலுள்ள

கதொலைலய

அட்லடதொரரின்

கசொத்து

அம்மொதிரியொன

ேிலுலவத்

சட்டரீதியொன

கபொறுப்புள்ளதொகும்,

கதொலைலய

ைட்டணங்ைள்

அலனத்து

கசலுத்துவதில்

மற்றும்

கசைவுைளுக்ைொைவும்

முதன்லம

ரமலும்

மீ ட்பதில்

கசைவுைள்

ஆகும்

உள்ளிட்ட,

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-க்கு

கதொடர்ந்து இழப்பீடு அளிக்ை ரவண்டும். இந்த மொதிரி திரும்ப
கசலுத்தும்

கதொலைைள்

முன்கூட்டிரய

ேிலுலவயில்

இருக்கும்

இருந்தொல்,

விலைைளுக்கு

ஏற்ை

அதன்
ேிதிக்

ைட்டணங்ைலள கதொடர்ந்து வசூைிக்ை எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-க்கு
உரிலம உண்டு.

5 அட்லட

லவத்திருக்கும்

கசய்தல்
a) அட்லடதொரர்
அல்ைது

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-க்கு

எஸ்பிஐ

அலழப்பதன்
கவட்டுவதன்

அட்லட

மூைம்,
மூைம்,

உள்ளிட்ட

உதவி

மற்றும்

முடிவு/தள்ளுபடி

எழுதுவதன்

கதொலைரபசி

அட்லடலய(ைலள)

எந்த

முடித்துக்கைொள்ளைொம்.
ைொர்ட்ைள்)

உரிலமயின்

ரேரத்திலும்

இலணப்பு
அலனத்து

அட்லடைள்

அட்லடைளும்

மூைம்

எண்ணுக்கு
குறுக்ைொை

ஒப்பந்தத்லத
(ஆட்-ஆன்
எழுத்துபூர்வ

ரைொரிக்லையின் அடிப்பலடயில் முடிவுக்கு வரும். இந்த முடிவு
அட்லடயின்
கதொலையும்

ைணக்ைில்

உள்ள

கசலுத்தப்பட்ட

அலனத்து

பிைகு

ேிலுலவயிலுள்ள

பயன்பொட்டிற்கு

வரும்.

ஆண்டுரதொறுமொன, ரசர்க்லை அல்ைது புதுப்பிப்பு ைட்டணங்ைள்
எதுவும் ஒரு குைிப்பிட்ட விைிதத்தின் அடிப்பலடயில் திரும்ப
அளிக்ைப்பட மொட்டொது.
b)

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்

வணிை

அல்ைது

பொதுைொப்பு

ைொரணங்ைளுக்ைொை அவசியம் என ேிலனத்தொல் மற்றும்/ அல்ைது
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ஏரதனும் சட்ட ேடவடிக்லைகயடுக்கும் முைலம, மற்றும்/அல்ைது
ஏரதனும்

அரசொங்ை

மற்றும்/அல்ைது

ஆலணயம்

ரைொரிக்லை

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்

வொடிக்லையொளருக்கு

கசய்தொல்,
அதன்

&

கபொருந்தும்

சட்டங்ைள்

ஒழுங்குமுலைைளின் ைீ ழ் கபொருந்தினொல்,

&

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்

அட்லடதொரரின் ைணக்லை எந்த ரேரத்திலும் பயன்பொட்லட தலட
கசய்யைொம்,

முடிவுக்கு

கைொண்டு

வரைொம்

அல்ைது

கதொலைலய

கசலுத்தத்

தசைினொல்

இலடேிறுத்தைொம்.
அட்லடதொரர்

ேிலுலவத்

அல்ைது ைடன் வரம்பு அளலவ விட மீ ைினொல், ைடன் அட்லட
வசதிலய

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்

இலடேிறுத்தைொம்.

அட்லட

ஒப்பந்தம் முடிந்த பிைரைொ அல்ைது அட்லட ைணக்ைின் பயன்பொடு
இலடேிறுத்தப்பட்டுள்ளரபொரதொ

அந்த

பயன்படுத்தப்படக் கூடொது.

அட்லட

ைண்டிப்பொை

c) இது ரபொன்ை ஒரு சூழ்ேிலையில், அட்லடதொரர் (சட்டரீதியொை
ரதலவப்படும்

ஏரதனும்

தவலண

தவறுதல்

அல்ைது

பிை

அைிக்லைக்கு உட்பட்டு) உடனடியொை ைணக்ைில் ேிலுலவயிலுள்ள
கமொத்தத் கதொலைலயயும் எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-இடம் கசலுத்த
ரவண்டும்.

இது

வசூைிக்ைப்படொமல்
மற்றும்

மற்ை

ஒப்பந்தத்தின்
இருக்கும்
கதொலைைள்

கதொலைைலளயும் உள்ளடக்கும்.
அலனத்து

ேிலுலவத்

அட்லடதொரரின்

ைீ ழ்

அலனத்து

இன்னும்

பரிவர்த்தலனைள்

உள்ளிட்ட,

அலனத்துத்

அட்லடதொரர் இம்மொதிரியொன

கதொலைைலளயும்

ைணக்கு

ைணக்ைில்

கசலுத்தும்

மூடியுள்ளதொை

வலர

ைருத்தில்

எடுத்துக்கைொள்ளப்பட மொட்டொது.
6. அட்லட

கதொலைந்துரபொதல்/திருடுரபொதல்/தவைொை

பயன்படுத்தப்படுதல்
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a) முதன்லம அல்ைது ஏரதனும் கூடுதல் அட்லட தவைொன
இடத்தில்

லவக்ைப்பட்டிருந்தொல்,

கதொலைந்துரபொனொல்,

திருடப்பட்டொல், உருக்குலைந்தொல், கபைப்படொவிட்டொல் அல்ைது
அட்லடதொரரின்

அனுமதி

இல்ைொமல்

ைடன்

அட்லட

பயன்படுத்தப்படுவதொை சந்ரதைித்தொல், அட்லடதொரர் முடிந்தவலர
உடனடியொை எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-ஐ கதொடர்புகைொள்ள ரவண்டும்.
ஒரு அட்லட கதொலைந்துவிட்டது என அைிக்லை கசய்தொல், அது
அட்லடதொரருக்கு

பின்னர்

திரும்ப

ைிலடத்தொல்,

சூழ்ேிலையிலும் அலதப் பயன்படுத்தக் கூடொது,

எந்த

அட்லடதொரர்

அந்த அட்லடலய குறுக்ைொை இரண்டொை கவட்ட ரவண்டும்.
 அட்லடதொரர்

ஐவிஆர்

sbicard.comorஅல்ைது

அல்ைது

எங்ைள்

எஸ்எம்எஸ்

இலணயதளம்

அடிப்பலடயிைொன

ரசலவ மூைம் அட்லடலய உடனடியொை தலட கசய்யைொம்.
 எஸ்எம்எஸ்
அட்லடலய

மூைம்
தலட

உங்ைள்
கசய்ய,

கதொலைந்த/திருடப்பட்ட

உங்ைள்

பதிவுகசய்யப்பட்ட

கமொலபல் எண்ணிைிருந்து கவறும் BLOCK XXXX என்ை
கசய்திலய

5676791

எனும்

எண்ணுக்கு

எஸ்எம்எஸ்

கசய்யவும். (XXXX = உங்ைள் அட்லடயின் எண்ணின் ைலட
ேொன்கு

இைக்ைங்ைள்

ஆகும்).

கசய்யப்பட்ட 5

ேிமிடங்ைளுக்குள்

எஸ்எம்எஸ்-ஐ

ேீங்ைள்

உங்ைள்
ஒரு

ரைொரிக்லை

உறுதிப்படுத்தல்

கபைொவிட்டொல்,

தயவுகசய்து

அட்லட தலடகசய்யப்பட்டதொை ைருதொதீர்ைள். தயவுகசய்து
உதவி லமயத்திற்கு அலழப்பு விடுத்து உங்ைள் அட்லடலய
உடரன தலட கசய்யுங்ைள் ரமலும் ஏரதனும் தவைொன
பயன்பொட்லட தவிர்க்ைவும்.

b) எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-இடம்

அட்லட

கதொலைந்தது

பற்ைி

அைிக்லை கசய்யும் ரேரத்திற்கு முன்னொல் கசய்யப்பட்டிருக்கும்
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பரிவர்த்தலனைள் எதற்கும் எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல் கபொறுப்பொைொது
அல்ைது

கபொறுப்ரபற்ைொது,

அதற்கு

அட்லடதொரரர

முழுப்

கபொறுப்பொவொர். அட்லட கதொலைந்தது அல்ைது திருடுரபொனது
பற்ைி

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-இடம்

கதரிவிப்பதுடன்,

கூடுதைொை

அட்லடதொரர் ைடன் அட்லட(ைள்) திருடுரபொனது/கதொலைந்தது
பற்ைி ைொவல்துலையிடம் புைொர் கசய்து ஒரு எஃப்ஐஆர்-ஐ தொக்ைல்
கசய்ய ரவண்டும். இருப்பினும், அட்லடதொரரின் சம்மதத்துடன்,
அல்ைது கூடுதல் அட்லடதொரரின் சம்மதத்துடன் அட்லட அல்ைது
பின்லன கபற்று ஒருவர் தவைொை பயன்படுத்தினொல் ஏற்படும்
இழப்பு எல்ைொவற்ைிற்கும் அட்லடதொரரர கபொறுப்பொவொர்.
c) அட்லடதொரர் ரமொசடி கசய்யும் விதத்தில் ேடந்துகைொண்டொல்,
அவரர

அலனத்து

அட்லடதொரர்

இழப்புைளுக்கும்

ேியொயமொன

ைவனமின்ைி

கபொறுப்பொவொர்.
ேடந்துகைொண்டொல்,

ஏற்படும் அலனத்து இழப்புக்கும் அவரர கபொறுப்பொைைொம். இது
அட்லடதொரர்
பொதுைொப்பு

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-ஆல்
ேடவடிக்லைைலள

குைிப்பிட்டுள்ளபடி

பின்பற்ைத்

தவைினொல்

கபொருந்தும்.
d) அட்லட அல்ைது பின்னின் கதொலைதல், திருட்டு அல்ைது
தவைொன பயன்பொடு கதொடர்பொனது என எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்
ைருதினொல்,

அட்லடதொரர்

அல்ைது

ஏரதனும்

கூடுதல்

அட்லடதொரருக்கு குைிப்பிடொமல் ைொவல்துலை அல்ைது மற்ை
கபொருந்தும்

அதிைொரிைளிடம்

ஏரதனும்

தைவல்ைலள

அளிக்ைைொம்.
e) உங்ைள் ைடன் அட்லட ைணக்ைின் கமொலபல் எண் உள்ளிட்ட
கதொடர்பு விவரங்ைளில் கசய்யப்படும் மொற்ைங்ைள் அலமப்பில்
புதிய மற்றும் முந்லதய கதொடர்பு விவரங்ைள் உங்ைளுக்கு
கதரிவிக்ைப்படும்.

எங்ைள்

பதிவுைளில்

கமொலபல்

எண்
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உள்ளிட்ட

உங்ைள்

தற்ரபொலதய

கதொடர்பு

புதுப்பிப்பது ஆரைொசிக்ைப்படுைின்ைது.

விவரங்ைலளப்

f) எஸ்பிஐ அட்லட சிை குைிப்பிட்ட கதொலைந்த / திருடப்பட்ட
அட்லடைளுக்கு ைொப்பீடு வசதியும் வழங்குைிைது. எஸ்பிஐ ைொர்ட்
மூைம் அைிவிக்ைப்பட்ட படி இன்சூரன்ஸ் ைொப்பீடொனது டொட்டொ

ஏஐஜி கஜனரல் இன்சூரன்ஸ் ைம்கபனி ைிமிகடட் அல்ைது ரவறு
ைொப்பீட்டு

ேிறுவனங்ைள்

மூைம்

வழங்ைப்படுைிைது.

இது

கதொடர்பொன அலனத்து கபொறுப்புைளுக்ைொன தீர்லவயும் டொட்டொ
ஏஐஜி கஜனரல் இன்சூரன்ஸ் ைம்கபனி ைிமிகடட் ஏற்கும்.

கபொறுப்புைளின் தீர்வு ைொரணமொை எழும் எந்த மறுப்புைளுக்கும்
எஸ்பிஐ அட்லட கபொறுப்பு ஏற்ைொது. ைொப்புறுதி விதிமுலைைள்
மற்றும்

ேிபந்தலனைள்

பற்ைிய

ரமலும்

விவரங்ைளுக்கு,

அட்லடயின் உலடலமயொளர்ைள் கவல்ைம் ைிட்டில் உள்ள
சிற்ரைட்லட
இலணய

பொர்க்ைவும்

அல்ைது

தளத்தில்

www.sbicard.com

கசன்று

அைிவுறுத்தப்படுைிைொர்ைள். "

என்ை

பொர்க்ைவும்

7. பிரைடனம்
ைடன் தைவல்ைள் ேிறுவனம் இந்திய அரசு மற்றும் இந்திய ரிசர்வ்

வங்ைி (ஆர்பிஐ) யின் முதன்லம கபரு ேிறுவனமொை விளங்குைிைது.
இது

இந்திய

ேிதி

அலமப்பின்

கசயல்பொட்டு

மற்றும்

ஸ்திரத்தன்லமலய ரமம்படுத்தும் முயற்சியில் உள்ளது. ஆர்பிஐ
யுடன் இலணந்து, இது வங்ைிைள் மற்றும் ேிதி ேிறுவனங்ைளுக்கு
இலடயில்

பரிமொைப்படும்

தைவல்ைள்

ஒரு

பயனுள்ள

இயங்ைலமப்பொக்கும் முயற்சியில் ஈடுபடுைிைது. இதன் மூைம்
அட்லடதொரர் பல்ரவறு ேிறுவனங்ைளிடமிருந்து ைடன் வரம்புைலள
கபைமுடிைிைது.

ைொர்டு உரிலமயொளர் (SBICPSL)
ஆர்பிஐ

இடமிருந்து

பதிவு

எஸ்பிஐசிபிஎஸ்எல் க்கு( அது

சொன்ைிதழ்

கபற்ைதொை

இருக்கும்

பட்சத்தில்.) ஒரு ைடன் தைவல் ேிறுவனத்திற்கு அட்லடதொரர்
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தைவல்ைலள

பைிர்ந்து

கைொள்ள

ஒத்துக்கைொள்ைிைது.

எஸ்பிஐசிபிஎஸ்எல்

(SBICPSL)

அதிைொரம்

உள்ளலத

அட்லடதொரரின்

திரும்பச்

கசலுத்துலை கதொடர்பொன தைவல்ைலள 45 –60 ேொட்ைளுக்குள்ளொன
ைொைத்திற்குள் ைடன் தைவல் ேிறுவனத்திற்கு வழங்குவொர்.
ஏரதனும் பிரச்சலன ஏற்பட்டொல்,
தவைியவர்

என்று

அத்தியொவசியமொன

புைொரளிப்பதற்கு

மொற்ைங்ைலளயும்

கசய்யும்.

அட்லடதொரருக்கு

SBICPSL

முன்னதொை

திருத்தங்ைலளயும்

ஆயினும், இது ரபொன்ை சர்ச்லசைள் எழுந்தொல் அல்ைது
கவளிப்படுத்துலை / ரிலீஸ் பற்ைிய தைவல் ைிலடத்தொல், அல்ைது
ேிபந்தலனக்குட்பட்டு

(ைொன்டின்கஜன்ட்)
கபொருத்து

வழக்ைொனது

லவக்ைப்படும்.

ைவனத்தில்

அதன்

தன்லமலயப்

கைொள்ளப்பட்டு

தீர்த்து

அட்லடதொரர் பற்ைிய விவரங்ைலள ஏஎரதனும் ஏற்ைனரவ

உள்ள

அல்ைது

எதிர்ைொை

ைடனளிக்கும்

அலமப்புைளிடம்

அட்லடதொரருக்கு எந்த முன்னைிவிப்பும் இன்ைி பைிர்ந்துகைொள்ள
எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்
அங்ைீ ைரிக்ைின்ைொர்,
அட்லடதொரரின்

அதிைொரமுள்ளவர்
ரமலும்

இருக்ைைொம்.
அலமப்பின்

அல்ைது

இம்மொதிரியொன

கதொடர்புள்ளதொை

புதுப்பிப்பு

பிரதிபைிக்ை

விவரங்ைள்

எதிர்மலையொன

தவறுதலுடன்

அைிக்லையில்

அட்லடதொரர்

இம்மொதிரியொன

ரேர்மலையொன

கசயல்பொடு/தவலண

என

ைடனளிக்கும்

45-60

ேொட்ைலள

எடுத்துக்கைொள்ளைொம்.
ைடனளிக்கும் அலமப்புைள் இந்திய ேிதியியல் அலமப்பின்
கசயல்பொடு மற்றும் ேிலைப்புத்தன்லமலய ரமம்படுத்துவதற்ைொை
இந்திய

அரசு

மற்றும்

இந்திய

ரிசர்வ்

வங்ைியொல்

(ஆர்பிஐ)

கதொடங்ைப்பட்ட ஒரு முன்கனடுப்பொகும். இது வங்ைிைள் மற்றும்
ேிதி

ேிறுவனங்ைளுக்கு

இலடரய

தைவல்
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பரிமொைிக்கைொள்வதற்ைொன
வழங்கும்

ஆர்பிஐ-ன்

ஒரு

சிைப்பொன

முயற்சிைளுடன்

கசயல்முலைலய

ஒத்துப்ரபொைின்ைது,

இதனொல் பல்ரவறு ேிறுவனங்ைளின் சிைப்பொன ைடன் வசதிைள்
அட்லடதொரர்ைளுக்கு ைிலடக்ைின்ைது.
அட்லட ைணக்குைள், உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் பிை ேிர்வொை
ரசலவைளின் முலையொன கசயல்பொட்டிற்ைொை ேிதி ேிறுவனங்ைள்,
முதைொளிைள் மற்றும் எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல் உடன் இலணந்துள்ள
மூன்ைொம்

தரப்பினர்ைளிடம்

பணம்

கசலுத்துதைில்

உள்ள

தவலண தவறுதல் உள்ளிட்ட அட்லடதொரரின் விவரங்ைலள
பைிர்ந்துகைொள்ள

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-க்கு

அதிைொரம்

உண்டு

எனவும் அட்லடதொரர் அங்ைீ ைரிக்ைின்ைொர்.
எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-ன்
ரசலவலய

பல்ரவறு

வழங்குதல்

தயொரிப்புைள்

மற்றும்

மற்றும்

சந்லதப்படுத்துதல்

ரேொக்ைங்ைளுக்ைொை எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்-ன் ஏரதனும் முதன்லம,
துலண, கூட்டு அல்ைது இலண ேிறுவனங்ைள் அல்ைது அதன்
குழு

ேிறுவனங்ைள்,

துலண

ேிறுவனங்ைள்,

ரசர்க்லை

ேிறுவனங்ைள், மற்றும் இலண ேிறுவனங்ைளிடம், அட்லடதொரர்
பற்ைிய

தைவலை

எஸ்பிஐ

அட்லட

வழங்ைை

எஸ்பிஐசிபீஎஸ்எல்

அட்லடதொரரின் விவரங்ைலள பைிர்ந்துகைொள்ளைொம்.
மிை

முக்ைியமொன

விதிமுலைைள்

ரமலும்

மற்றும்

ேிபந்தலனைளுக்கு www.sbicard.com எனும் முைவரிக்கு வருலை
கசய்யவும்
முக்ைியமொன ஒழுங்குமுலை தைவல்
- அட்லடயொனது இந்தியொவில் மட்டுமல்ைொமல் கவளிேொட்டிலும்
கசல்லுபடியொகும்.இருந்த ரபொதிலும், இதனொல் ரேபொல் மற்றும்
பூடொன் ரபொன்ை ேொடுைளில் கவளிேொட்டு ேொணய பரிமொற்ைங்ைலள
கசய்ய இயைொது. (கசல்லுபடி ஆைொது).
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-

இந்தியொவுக்கு கவளிரய ஆர்பிஐ கசைொவணி ைட்டுப்பொட்டு

ஒழுங்குவிதிைள் மற்றும் அந்ேியச் கசைொவணி ரமைொண்லம

சட்டம், 1999 கபொருந்தும் சட்டத்திற்கு இணங்ை பரிவர்த்தலனக்ைொை
அட்லடலய

பயன்படுத்த

இலணயதளங்ைள்

மூைம்

ரமற்கைொண்டொல்

அல்ைது

ரவண்டும்.
அந்ேிய

இலணய

கசைொவணி

வர்த்தை

வர்த்தைங்ைள்

அனுமதிக்ைப்படுவதில்லை. ஏரதனும் மீ ைல்ைள் ேடவடிக்லைைள்
இணங்ை

மறுத்தொல்,

ேீங்ைள்

என்பலதக்

ைவனத்தில்

கைொள்ை.

ேீங்ைள் உங்ைள் அந்ேியச் கசைொவணி உரிமம் குைித்து

உங்ைள்

தண்டலனக்குரியவரொவர்ைள்
ீ

அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ட முைவரிடம் (ஏடி) பரிசீைிக்ை ரவண்டும்
உங்ைள் ைடன் அட்லட ைணக்ைில் ஏரதனும் இருப்பு இருந்தொல்
எஸ்பிஐ ைொர்டு உங்ைளுக்கு இந்த கதொலைலய திருப்பி தர உரிலம
உண்டு.கவளிேொட்டு
அல்ைது

ேிறுவனங்ைளில்

முதலீடு

உறுப்பினர்ைளொவதற்ைொைரவொ

கசய்யரவொ

தயவு

கசய்து

கசலுத்துதலுக்ைொன ைடன் அட்லடைலள பயன்படுத்த ரவண்டொம்.
அரத

ரபொல்,

கவளிேொட்டில்

(ஜொயின்ட் கவன்டொர்)

கூட்டொை

இலணந்திருப்பவர்ைள்

அல்ைது முழு உரிலமயுலடய துலண

ரபொன்ைவர்ைளுக்கு ஆர்பிஐ யின் மொஸ்டர் லடரக்ஷன் ரடரக்ட்
இன்கவஸ்ட்கமன்ட்

இயக்ைம்

அனுமதிக்ைப்பட மொட்டொது.
குடியிருப்பொளர்ைளுக்கு
மொஸ்டர் சர்குைர் -

இதர

ைீ ழ்

ரேரடி

முதலீடுைள்

கசலுத்துதல்ைளுக்கு

ஆர்பிஐ

இதர மொஸ்டர் சுற்ைைிக்லை படி, இந்தியொ

வசதிைள் கசய்து தரும். தலட கசய்யப்பட்ட கபொருட்ைள், ைொட்டரி
டிக்கைட்டுைள்

தலட

கசய்யப்பட்ட

அல்ைது

மறுக்ைப்பட்ட

இதழ்ைள், அதிர்ஷ்ட குலுக்ைல்ைளில் பங்குகைொள்ளுதல், ைொல் –
ரபக்

ரசலவைளுக்ைொன ைட்டணம், ரபொன்ைவற்ைிற்ைொை

ைடன்

அட்லட பயன்படுத்தி வொங்குவதற்கு தலட கசய்யப்பட்டுள்ளது
எந்த

drawal

என்பதொல்

ேடவடிக்லைைளுக்கும்

இதுரபொன்ை

அந்ேிய

விஷயங்ைளுக்கும்/

கசைொவணி

பயன்படுத்துவதும் அனுமதிக்ைப்படமொட்டொது.

முலைலய
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1: ைட்டணங்ைளின் பட்டியல்
கட்ைைங்கள்
ஆண்டு ைட்டணம் (ஒரு முலை

ரூ. 0 - ரூ. 4999

புதுப்பிப்பு ைட்டணம் (ஆண்டு
ஒன்றுக்கு)

ரூ. 0 - ரூ. 4999

இலணப்புக் ைட்டணம் (ஆண்டு
ஒன்றுக்கு)

எதுவுமில்லை

நீ ட்டிக்கப்பட்ை கைன்
20-50 ேொட்ைள் (சில்ைலையொை
வொங்குபலவைளுக்கு மற்றும் முந்லதய
வட்டியில்ைொ ைடன் ைொைம்

மொதத்தின் ேிலுலவத் கதொலை முழுதொை

கசலுத்தப்பட்டிருந்தொல் மட்டுரம கபொருந்தும்)

ேிதிக் ைட்டணங்ைள்#

பொதுைொக்ைப்படொத (அன்கசக்யூர்ட்) அட்லடைள்
எனில் மொதம் ஒன்றுக்கு 3.35% (ஆண்டு
ஒன்றுக்கு 40.2%); பொதுைொக்ைப்பட்ட (கசக்யூர்ட்)
அட்லடைள் எனில் மொதம் ஒன்றுக்கு 2.5%
(ஆண்டு ஒன்றுக்கு 30%)
கமொத்த ேிலுலவத் கதொலையில் 5%
(குலைந்தபட்சம் ரூ. 200) + அலனத்து
கபொருந்தும் வரிைள் + ஈஎம்ஐ (ஈஎம்ஐ
குலைந்தபட்ச ேிலுலவத்
கதொலை

அடிப்பலடயிைொன தயொரிப்புைள் எனில்) +
ஓவிஎல் கதொலை (ஏரதனும் இருந்தொல்)

தொக்க முன்ததாடக
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ைடன் வரம்பில் 80% வலர (அதிைபட்சமொை
ரைொல்ட் மற்றும் லடட்டொனியத்திற்கு ேொள்
ஒன்றுக்கு 12 ஆயிரம் & பிளொட்டினம்

அட்லடைள் & சிக்ரனச்சர் அட்லடைளுக்கு ேொள்
கரொக்ை முன்கதொலை வரம்பு

ஒன்றுக்கு 15 ஆயிரம்)

இைவச ைடன் ைொைம்

எதுவுமில்லை

ேிதிக் ைட்டணங்ைள்#

புதுப்பிக்கும் ரததியிைிருந்து மொதம் ஒன்றுக்கு
3.35%. (ஆண்டு ஒன்றுக்கு 40.2%)

கரொக்ை முன்கதொலை
ைட்டணங்ைள்

எஸ்பிஐ ஏடிஎம்ைள்/மற்ை

பரிவர்த்தலனத் கதொலையில் 2.5%

உள்ளூர் ஏடிஎம்ைள்

(குலைந்தபட்சம் ரூ. 300-க்கு உட்படும்)
பரிவர்த்தலனத் கதொலையில் 3.0%

சர்வரதச ஏடிஎம்ைள்

(குலைந்தபட்சம் ரூ. 300-க்கு உட்படும்)

மற்ைக் கட்ைைங்கள் &
அபொதங்கள்

கரொக்ைமொை கசலுத்துதல்
ைட்டணம்

ைொரசொலைலய

எடுத்துக்கைொள்ளுதல்

ரூ.100

ரூ. 90
ைொரசொலைத் கதொலையில் 2% (குலைந்தபட்சம்

பண அவமதிப்புக் ைட்டணம்

ரூ. 350-க்கு உட்படும்)
அைிக்லை ஒன்றுக்கு ரூ. 100 (>2 மொதங்ைள்

அைிக்லை மீ ட்பு
(ைொரசொலை கசலுத்துலை

பலழயது)
கதொலை ரூ 2000 க்கும் ரமல்) ைொரசொலை
ைட்டணச் சீட்டு ஒன்றுக்கு ரூ. 225
ைட்டணம் ரூ.100
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ைட்டணச் சீட்டு மீ ட்பு
ரூ.0-ரூ.200; வலரயொன கமொத்த ேிலுலவத்
தொமதக் ைட்டணம்

கதொலைக்கு எதுவுமில்லை;
ரூ. 200-ஐ விட கபரிய & ரூ. 500 வலரயொன
கமொத்த ேிலுலவத் கதொலைக்கு ரூ.100;
ரூ. 500-ஐ விட கபரிய & ரூ. 1000 வலரயொன
கமொத்த ேிலுலவத் கதொலைக்கு ரூ.400;

ரூ. 1000-ஐ விட கபரிய & ரூ. 10,000 வலரயொன
கமொத்த ேிலுலவத் கதொலைக்கு ரூ.500;
ரூ. 10.000-ஐ விட கபரிய கமொத்த ேிலுலவத்
கதொலைக்கு ரூ.750;

அளவு வரம்பின் 2.5% (குலைந்தபட்சம் ரூ. 500அளவு வரம்லப மீ றுதல்

க்கு உட்படும்)

அட்லடலய மொற்றுதல்

ரூ. 100 – ரூ. 250

அவசரேிலை அட்லடலய
மொற்றுதல்

உண்லமயொன விலை (குலைந்தபட்சம் $175)

(கவளிேொட்டில் இருக்கும்ரபொது)
3.5% (எலைட் தவிர மற்ை அலனத்து
அட்லடைளுக்கும்)
கவளிேொட்டு பணப்

1.99% (எலைட் அட்லடயின்

பரிவர்த்தலன

உலடலமயொளர்ைளுக்ைொை மட்டும்)

பரிசுைள் மீ ட்புக் ைட்டணம்

ரூ. 99

கூடுதல் கட்ைைம்
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ரயில்ரவ பயணச்சீட்டுைள் –
ரயில்ரவ ைவுண்டர்ைள்
ரயில்ரவ பயணச்சீட்டுைள் www.irctc.co.in

பரிவர்த்தலனத் கதொலையில் ரூ. 30 + 2.5%

பரிவர்த்தலனத் கதொலையில் 1.8% + ரசலவக்
ைட்டணம், கபொருந்துவதற்கு ஏற்ப

பரிவர்த்தலன மதிப்பில் 1 % அல்ைது ரூ. 10
இதில் எது அதிைரமொ அது
சிக்ரனச்சர் & பிளொட்டினம் அட்லடைள் எனில்
ரூ.500 மற்றும் ரூ.4000-க்கு இலடரய
கசய்யப்படும் ஒரு பரிவர்த்தலனக்கு 1 %
கூடுதல் ைட்டண உரிலம துைப்பு (அலனத்து
கபொருந்தும் வரிைள் + மற்ை ைட்டணங்ைள்
கபட்ரரொல் & அலனத்து
விற்ைப்பட்ட

தயொரிப்புைள்/ரசலவைள்

ரசர்க்ைொமல்); மற்ை அலனத்து
அட்லடைளுக்கும் ரூ.500 மற்றும் ரூ.3000-க்கு
இலடரயயொன பரிவர்த்தலன.

கபட்ரரொல் பம்புைளில்
சிக்ரனச்சர் & பிளொட்டின் அட்லடைள் எனில்
ைடன் அட்லட ைணக்கு ஒன்றுக்கு அைிக்லை
சுழற்சி ஒன்றுக்கு ரூ. 250 எனும் அதிைபட்ச
கூடுதல் ைட்டண உரிலம துைப்பு; மற்ை
அலனத்து அட்லடைளுக்கும் ைடன் அட்லட
ைணக்கு ஒன்றுக்கு ரூ.100.

பரிவர்த்தலன கதொலையில் 2.25%
சுங்ை வரி கசலுத்துதல்

(குலைந்தபட்சம் ரூ. 75)
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ரமரையுள்ள அலனத்து ைட்டணங்ைள், வட்டிைள் & அபரொதங்ைளுக்ைொை
அலனத்து கபொருந்தும் வரிைளும் வசூைிக்ைப்படும்.
•

"கபொருந்தக்கூடியவரிைள்" (2017 ஆம்ஆண்டு ஜூலை 1 ஆம் ரததி
அல்ைதுஅதற்குபின்கவளியிடப்பட்டஅைிக்லைைளுக்கு):

•

*அைிக்லையின்அடிப்பலடயில்குைிப்பிட்ட ரததியில்எஸ்.பி.ஐ.
அட்லடயின்பதிவுைளின் படி , "ஹரியொனொ" மொேிைத்தில் வசிக்கும்
அந்த மொேிைத்லத ரசர்ந்த

அட்லடதொரர்ைளுக்கு@9%சதவிைிதமத்தியவரிமொேிைவரி@ 9%
•

*அைிக்லையின்அடிப்பலடயில்குைிப்பிட்ட ரததியில் எஸ்.பி.ஐ.
அட்லடயின்பதிவுைளின் படி , "ஹரியொனொ" மொேிைத்தின்வசிக்கும்
அந்த மொேிைத்தவர் அல்ைொத அட்லடதொரர்ைளுக்குஒருங்ைிலணந்த
வரி @ 18%

ஒரு அட்லடதொரர் ைணக்ைிற்ைொை ரமற்கைொள்ளப்படும் அலனத்து பணம்
கசலுத்தல்ைளும்

குலைந்தபட்ச ேிலுலமத்

கதொலை (இது அலனத்துப்

கபொருந்தும் வரிைள் + ஈஎம்ஐ அடிப்பலடயிைொன கபொருட்ைள் மீ தொன ஈஎம்ஐ,
+

50%

கமொத்த

ேிலுலவத்

கதொலை

ஆைியவற்லை

உள்ளடக்கும்),

ைட்டணங்ைள் & மற்ை அபரொதங்ைள், வட்டி வசூைிப்புைள், லையிருப்பு மொற்ை
ேிலுலவத் கதொலை, வொங்ைியலவைளுக்ைொன ேிலுலவத் கதொலை மற்றும்
கரொக்ை முன்கதொலை ரபொன்ைலவைளுக்ைொை கசய்யப்படைொம்*
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