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ఎస ్�్�ార�డ ్ �క్్ మ�ఖయ్�్�న్్�మ ��ంధ 

 
1. �ీ�ంధ్్��న ్����జంధ 

A.  జ��� గ్�ీ�ంధ, �ా��ష�్�ీ�ంధ్& ���ు�్వ్�ీ�ంధ్ 

 ఎస ్�్������్�ార�డ �ధ (ఎస ్�్�ార�డ ) జ��� గ్�ీ�ంధ, �ా��ష�్�ీ�ంధ్్��న ్���ు�్వ్

�ీ�ంధ్్��త ంమబడ��. �ార�డ ్�ర����్మబట� , ఆఫర్్�్మబట� ్్్�ీ�ంధ్్ రడ��, ������్

�ార�డ �ధ్ అ��� ్్ �ే్�్న ంం్్్ఈ్�ాంధ్�ార�డ ్�ర�����్డ� నజ�నమబడ��. ్��త ్ ్

జ��� గ్్��న ్�ా��ష�్�ీ�ంధ్� ర�రా్�ార�డ ్�ర���్మ డ�్�ు న్��రజ్్ నమబడ�� . 

 ఈ్��రజ్్ నమబడ ్�్ంంం్�ార�డ ్�ర��్�ార�డ ్�ే��ఖ్య �ం్ం్�ఈ్్ ల��ఇ ంమబడ��. � ా ్థ�్

�ార�డ ్�ర��్్���ా్ా�ు�ుమబడ ్ ల�్ద్�ార�డ ం్�్ర�ధ్్ డ ��్�ీ�ంధ బీ�. 

 
B.  �ా�్్ ����వ్�ీ�ంధ 

 �ార�డ ్�ర�బడ్ అ�్�ర్్�����అథంం� ్�ీరఅ్ ర ంం�్లబటఎఏం్ధ/�ా�్�్ా� బం� ్ం్్�్

ఈ్ �ాంం� �్ఎబటఎఏం్్్���ా్�ా�్్�్ ల�����్�ార�డ �ు్�్్ర� ం్ంు�.  బం్ బట్ �న్

����జం అ�ౖ��్ం �ా్ �ం్�ీ�్ఈ�� ంమబడఅథ ్�. అర��ాఅ్�ే��ఖ్య �ం్ం్�ార�డ ్�ర����్�్�్

  � గ్్ నమబడఅథ ్�. �ొఖయ���్్ఎస ్� లబటఎఏం్ధ/�ా�్�్ా� బ� ్్ల ్రద. 2.5% ం్్�్

రద. 300 ల్�్ఎ�ధక్్ �డ ్ ్�, �అర్�ొఖయ���్్లబటఎఏం్ధ్్ల ్రద. 300 ం్్�్2.5% ల్�్

ఎ�ధక్్ �డ ్ ్�,  ్ ఈ� రా్� బ��న్�వ్లబటఎఏం్్్ల ్ద�� �్ రా్3% ం్్�్రద. 

300ంం� ్ల్�్ఎ�ధక్్ �డ ్ ్�్ం �ా్ �్�ీ�రా్్�వంధ్్ నమబడఅథ ్�. SBI Cards & 

Payment Services Private Limited (SBICPSL) ఈంకష్ఖ ర�ధ్ం �ా్ �ం్�ీ�్్ ర�ర్

్� ్� ం్ంు�.   �న్�ా�్్ ����సం్అ�ౖ�్�ా�్్ఈ��్� ్్ �ు�ధ�న్డ ్స్�ు న్��బటవఖ్య �్

డ ్స్్ర�ధ్����స్బీ్వ్ఈ�� ంమబడఅథ ్�. ్ �ుత అ ్�్ం�ధ్����స్��రజ్3.35%రా్� ్�్

[�ా��ష� రా్40.2%]. SBICPSL ్ఈంకష�ధ్ంంమ��్్ ర�రంధ్జరద్ంు�. 

 
C.  ఓబట��్ �ీ�ంధ 

�ార�డ ్�ర�బడ్ఎ అ��్్ నమబడ  ఎస ్� మీ� ్్మ ీ  రంధ, ఎస ్�్ �������్మీ� ్్

మ ీ  రంం� ���్�్��, ������్�ార�డ ్�్ మర�్్��న ్�డ�త �న్అే� ్ర�ీలుంం్అే� క బ�్మ ీ  ర్

�� బరం్ం్ఆ్�డ�త �న్���ా��్్ నబ ్్���ా్ఎస ్�్�ార�డ ్మ�ా�ం�ు్్� � ం్ంు�.్
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�్ ంధ� ్్� � న�్అర��ాఅ్అకష ్ఎ�ానం�డ్ఖ్య �్ర�ీలు్��ధ్  ్� ంమబడఅథ ్�.  

రద. 100  �్ స్్��త ్ ్బీ�ధవం్్ల ్్్�����ు్ంవ� ్ ్దఅథ ్�.     
  

D.  ����జంధ 

ఎస ్���అ�ఎసఎ్వ్్���ా్  ్� ్ ్��� �్ ్�����ుం్�్ర�ధ్ం్్�్అ�్�ార�డ ్మ డ��ధ్

� మ �� న్�ార�డ ్�ర��్్���ా్జ��ర�్���ావ�ం్�ధ్�నఅ�ాం �ు�ార రా్ �ు్��త ంమ�  

����జంధ్్��న ్�ీ�ం�ు్�ార�డ ్�ర�బడ్్� � ్� వ్� బం ్�. 

�ార�డ ్�ర�����్్  ల�ుత రా్�్ ్�ర ్  ్� ంబ ్్���ా్�నఅ�ాం �ు�ార రా్ల్�ౖ��్

�ీ�ంధ్ం్్�్�ీ�ం�ు్్ ర������్ం్్�్ల్�ౖ��్�్అత ్����జంధ్ం్్�్�ీ�ం�ు్్ � రఅ�బ������్

ం్్�్�్ నఅఖయ్�ల�్�ీఈ ్ ్ంర� న్్ ్బ������్SBICPSL్అర��్హ�ధక�ు్� ర�్

� బం ్�.  

 
E.  ్��డం్�్������్అీ��నడ 

 ్ర� �్్���ా్�  �్్ నమబడ్���� ం�ధ్ంంమ��్్��డ ్ం్�్�నఅ్������్ థ�్20 �ు న్

50 ���ం్్ర�ధ్� బ ్�.  �డ , దఅ్�్ం్మ�ా�్్���తరా్్� � ం������్ం్్�్

�ార�డ ్�ర�బడ్ల్�ౖ��్లబటఎఏ/్�ా�్్�ా� �్�ు న్బమ డ�ు్�్్ర� ంు�ధ�నబ��డ ్

�్�్్��త ంలు. 

 
F.  ��ౖ���వ్����జంధ్(����స్����జంధ) 

 
�ార�డ ్�ర��్ అ�్మీ�ం��వ్�డ�త �న్్� � ్�ం�్ఎ ంు�ు�బ��డ , ం �ా్ �ంధ్జ��ర��్

డ ్స్�ు న్ �న్ం �ా్ �ంఅ�ౖ� ్��న ్�ార�డ ్�ర��్్���ా్ా�ు�ుమబడ ్ �న్�ా�్్

 ����ువంధ్���ర�్్���తరా్్� � ్  అ్్ర�ధ, �్ం�ా��్్రవ బట�్��బం్్ల ్��ౖ���వ్����జంధ్

్� � ్� . �ార�డ ్్��డ ్��బం్��ౖ�థ్, �ార�డ ్�ర��్ఈ�్ద ్్��న ్్� � ్ద్�ర�అ�్ౖ

ఆ����అఖయ్�్�్్��న ్�నఅ�ాం �ు�ార రా్��క�ధ్ంంమ��్� బం ్�. ��ౖ���వ్����జం్

��బం, ం �ా్ �్డ ్స్�ు న్్ ��్ం ్ద�� �్ రా్3.35% [40.2% ్ �్� ్అవర ]�ధ్

అ� ం్ంు�. ��ౖ���వ్����జంధ్్� � ్� వ్్�ేత , ����స్బీ�ధవం్ం����్ంంమ��్� బీ�. �ార�డ ్

మ�ా�్్���తరా్్� � ంమ�  అ్్ర�ధ్�ార�డ ్�ర���్మ డ�్�ు న్�� �్్ నమబడఅథ ్�. 
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�ా�్్ ����సం్అ�్ౖం �ా్ �్డ ్స్�ు న్్� � ్దంధ్్���తరా్్ �ే అ్్ర�ధ్��ౖ���వ్����జంధ్

్��త ంమబడ��. 

 

�్�హరష్1 – �ార�డ ్�ే��ఖ్య �్డ ్స్- ్ �్�్ం ్15్్డ ్స 

16 ��,్2015 �ు న్15 �ం�ౖ, 2015 ్ర�ధ్్ నమబడ్ం �ా్ �ంధ 

1. రద. 5000ం�ధ్��బ�ౖవ్�్�ుర��ళ� ్- 20 ��,్2015 ��బడ 

2. రద. 7000ం్�దలు్ఈ��్� ంధ్- 10 ��,్2015 ��బడ 

15, జ�్��్2015 �ు న్దఅ్మ�ా�్ల్స్����్�ా���్�ార�రడ్్ నమబం్ల�్

�ీఈ న�బ��డ , �ార�డ ్�ర�బడ్ అ�్15 �ం�్ౖ�ే��ఖ్య �ం్ం్రద. 12,000 

ం �ా్ �ండ��ాబంరా్రద. 7,000 ఈ��్� ్్ �ు�ు్బ ్్ం� ్్��త ్ ్��బం్్ల ్5 ���ం�ధ్

��ౖ���వ్����జంధ్ంవఅ� ంమబడ��. �ార�డ ్�ర�బడ్మ�ా�ం�ు్5 ఆద�ు� ,్2015 ��బట��్

్� � ్దంధ్జర�ా ,   బట, �అత ్ం్్�్�క�్మ�ా�్�అత ్్��్ల్�ౖ��, �ే��ఖ్య �్డ ్స్

�ు న్20 ���ంధ. �్������్�ార�డ ్మ�ా���్్ నమ� ్్� � ్దంధ్�లబ్�్్ఎఏ�్

మీ�ం��వ్(ల్�ౖ��), ్��్అర��ాఅ్మీ�ం��వ్బ ీ �వ్ఫర్మీ�ం��వ్(ఒ�� �్ల్�ౖ��), ��బ�ౖవ్

మీ�ం��స�్్���నర్్ �ుత  ్�, న్��రా్�్�ా�్్మీ�ం��స్్(ఒ�� �్ల్�ౖ��) � బట్్���్

�ర� మీబం్్ �ుత  ్�. ��బ�ౖవ్మీ�ం��వ్మ�ా�అ�్్ౖ��డ ్ఈ�� ం�్� ల�ాసంం� ్థ�ల్దఅ్

�ే��ఖ్య �్�ు న్��ౖ���వ్����జంధ్ఈ�� ంమబడ��్్��న ్ం �ా్ �ం్డ ్స్�ు న్��ౖ���వ్

����జంధ్ఈ�� ంమబడ��. 

మ�ా�్�ే��ఖ్య �ం్ం్ఎం  బట్�ా�్్మీ�ం��వ్ం్���్బ ్్��న ్దఅ్�ే��ఖ్య �్�ు న్

ఎం  బట్�ా����ార�రడ్ం్�����బ��డ ్్��న ్�ే��ఖ్య �్డ ్స��బడ్��బ�ౖవ్మీ�ం��వ్

మ�ా�్�అత ్����్్���తరా్్� � న�బ��డ ,  బం్ బట్మీ�ం��సం్అ�్ౖఎం  బట్��ౖ���వ్

����జంధ్ఈ�� ంమబ్ద. 

�్�హరష్2 – �ార�డ ్�ే��ఖ్య �్డ ్స్- ్ �్�్ం ్2్్డ ్స 

3 జ�్��,్2015 �ు న్2 ��మ ్ ��,్2015 ్ర�ధ్్ నమబడ్ం �ా్ �ంధ 

1. రద. 10000ం�ధ్��బ�ౖవ్�్�ుర��ళ� ్- 5 జ�్��,్2015 ��బడ 



SBICPSL Pricing Policy   

 4 

2. రద. 30,000ం�ధ్ఆ�ం్�ౖ�్�్�ుర��ళ� ్- 15, జ�్��,్2015 ��బడ 

2 జ�్��,్2015 �ు న్దఅ్మ�ా�్ల్స్����్�ా���్�ార�రడ్్ నమబం్ల�్

�ీఈ న�బ��డ , �ార�డ ్�ర�బడ్ అ�్2 ��మ ్ ��్�ే��ఖ్య బ�� ్రద. 40,000ం�ధ్� మ �� న�్

ం �ా్ �ం�ు్�్ లుడ�బడ.  �ార�డ ్�ర�బడ్మ�ా���్ ఈర�ల  రా్22 ��మ ్ ��,్2015 ��బడ్

్� � ్దంధ్్ న  వ్� బం ్�,   బట, �అత ్ం్్�్�క�్మ�ా�్�అత ్్��్ల్�ౖ��, 

�ే��ఖ్య �్డ ్స్�ు న్20 ���ంధ. �్������్�ార�డ ్మ�ా���్ఈర�ల  రా్్ నమ� ్ల్�ౖ��్

్� � ్దంధ్�లబ్�్్ఎఏ�్మీ�ం��వ్(ల్�ౖ��), ్��్అర��ాఅ్మీ�ం��వ్బ ీ �సఫ్ర్

మీ�ం��వ్(ఒ�� �్ల్�ౖ��), ��బ�ౖవ్మీ�ం��స్్���నర్్ �ుత  ్�, న్��రా్�్�ా�్్మీ�ం��స్్

(ఒ�� �్ల్�ౖ��) � బట్్���్�ర� మీబం్్ �ుత  ్�. ��బ�ౖవ్మీ�ం��వ్మ�ా�అ�్్ౖ��డ ్ఈ�� ం�్

� ల�ాసంం� ్థ�ల్దఅ్�ే��ఖ్య �్�ు న్��ౖ���వ్����జంధ్ఈ�� ంమబడ��్్��న ్

ం �ా్ �ం్ �క్డ ్స్�ు న్��ౖ���వ్����జంధ్ఈ�� ంమబడ��. 

మ�ా�్�ే��ఖ్య �ం్ం్ఎం  బట్�ా�్్మీ�ం��వ్ం్���్బ ్్��న ్దఅ్�ే��ఖ్య �్�ు న్

ఎం  బట్�ా����ార�రడ్ం్�����బ��డ ్్��న ్�ే��ఖ్య �్డ ్స్��బడ్��బ�ౖవ్మీ�ం��వ్

మ�ా�్�అత ్����్్���తరా్్� � న�బ��డ ,  బం్ బట్మీ�ం��వ్ంఅ�్ౖఎం  బట్��ౖ���వ్

����జంధ్ఈ�� ంమబ్ద. 

 
్ ��్ం ్����్�క�్�డ�త ం�ు్్ అ ఖ ్్� � ్దంధ్్ నబ ్ఫ అ ర,ా �్మ�ా�్

�అత అ�్ౖఅలు్��్్��డ్ ్� � ్దంధ్�ారష రా్�్ అ్ �ాం ���్���ర�్్� � ్దంధ్�ీర ్

 ్దడ��. �్�హరష�ధ రద. 5,000ం్ం �ా్ ���్్ ��్ం ్�క�్మ�ా�్�డ�త �న్

్� � న�బ��డ ్(్ �్�్ం ్రద. 200ం్�క�్�డ�త ���్ంంమ��), �అత ్మ�ా��్���ర�్

్� � ం�����్44 �్ంంధ్్బడఅథ ్�. 

 
�్�హరష్3 - 

�ార�డ ్�ే��ఖ్య �్డ ్స్- ్ �్�్ం ్2్్డ ్స 

3 ్ ���,్2015 �ు న్2 లఅ� వ,్2015 ్ర�ధ్్ నమబడ్ం �ా్ �ంధ 

1. రద. 5000ం�ధ్��బ�ౖవ్�్�ుర��ళ� ్- 5 ్ ���,్2015 ��బడ 

2. రద. 6,000ం�ధ్ఆ�ం్�ౖ�్�్�ుర��ళ� ్- 15 ్ ���,్2015 ��బడ 
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2 ్ ���,్2015 �ు న్దఅ్మ�ా�్ల్స్����్�ా���్�ార�రడ్్ నమబం్ల�్

�ీఈ న�బ��డ , �ార�డ ్�ర�బడ్ అ�్2 లఅ� వ్�ే��ఖ్య �ం్ం్రద. 11,000ం�ధ్� మ �� న�్

ం �ా్ �ం�ు్�్ లుడ�బడ.  �ార�డ ్�ర�బడ్మ�ా���్ ఈర�ల  రా్22 లఅ� వ,్2015 ��బడ్

్� � ్దంధ్్ న  వ్� బం ్�,   బట, �అత ్ం్్�్�క�్మ�ా�్�అత ్్��్ల్�ౖ��, 

�ే��ఖ్య �్డ ్స్�ు న్20 ���ంధ.  

�ార�డ ్�ర�బడ్�క�్మ�ా�్�అత ్రద. 550 (�అత ్మ�ా�ంం్5%)�ు్22 లఅ� వ,్2015ంం్

్� � న�బం� రా్�ీఈ ం ��, ్��త ్ ్డ ్స్�ు న్��ౖ���వ్����జంధ్ఈ�� ంమబడ��్్��న ్

�్�్�అత ్మ�ా���్జజ�� ంమబడఅథ ్�. ్��త ్ ్��బం్�్ం�ధ్3.35%రా్్��దష� న�బ��డ , 

్�ద ్్అే� క�న్ఈ� రా్��ౖ���వ్��రజ్ం���క ంమబడఅథ ్�. 

రద. 400  �క్మీ�ం��వ్అ�్ౖ(్ ���్5 �ు న్లఅ� వ్22 ్ర�ధ) 49 ���ం�ధ:  

(3.35*12)*(49/365)*5000/100= రద. 269.83 

రద. 6000  �క్మీ�ం��వ్అ�్ౖ(్ ���్15 �ు న్లఅ� వ్22 ్ర�ధ) 39 ���ం�ధ:  

(3.35*12)*(39/365)*6000/100= రద. 257.72 

రద. 10450  �క్మీ�ం��వ్అ�్ౖ(లఅ� వ్22 �ు న్ఖ ్2్్డ ్స) 10 ���ం�ధ:  

(3.35*12)*(10/365)*10450/100= రద. 115.09 

��రజ్్ నమబడ ్�అత ్్��డ ్= రద. 642.64 

�్�ుర�ంధ్�అత ంం్మ�ా�్�అత ్్��డ ్����జంధ, �ీ�ంధ్్��న ్����జంధ,  �ు్��త ంమ� ్

్�ునంధ్ కన్����్ఖ , 2్్డ ్స్��బట్�ే��ఖ్య �ం్ం్మ�ా�్�అత రా్అే� క�మబడఅథ ్�. 

3 లఅ� వ,్2015 �ు న్2 ఖ , 2015 ్ర�ధ్�ార�డ ్�ర�బడ్ఎం బట్ం �ా్ �ంధ్జర్ం్ల�్

�ీఈ ం ��.   

ఒ�� �్�ార�డ ్�ర�బడ్్ �్�్ం ్����్�క�్మ�ా�్�అత ్(5%) ్�్��్్��న ్్��డ ్

�డ�త �న్్� ��వత ్��అథ�నబ��డ , మ�ా�్20 �్ంంధ్(100%/5%-20) ార�అథ ్�. 

 
G.  అేఖయ �్దబడ్ద్డ ్స్��బట��్�క�్మ�ా�్�అత ్్� � ం�బ��డ ్ం్బం్�ీ�్����జంధ్

్��త ంమబడ��. 

రద. 0 - రద.్200్ం్�అత ్మ�ా���్�వ; 

రద.్200్�ు న్రద.్500్్ర�ధ్� � ్�అత ్మ�ా���్రద.్100; 

రద.్500్�ు న్రద.్1000్్ర�ధ్� � ్�అత ్మ�ా���్రద.్200; 
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రద.్1,000్� బట్ఎ�ధక్్్��న ్రద.్10,000్్ర�ధ్� � ్�అత ్మ�ా���్రద.్500; 

రద.్10,000్� బట్ఎ�ధక్రా్��న్�అత ్మ�ా���్రద.్750.్ 

 
�్�హరష్1 -  

�ార�డ ్�ే��ఖ్య �్డ ్స్- ్ �్�్ం ్2్్డ ్స 

3 జ�్��,్2015 �ు న్2 ��మ ్ ��,్2015 ్ర�ధ్్ నమబడ్ం �ా్ �ంధ 

1.  రద. 5000ం�ధ్��బ�ౖవ్�్�ుర��ళ� ్- 5 జ�్��,్2015 ��బడ 

2.  రద. 5000ం�ధ్ఆ�ం్�ౖ�్�్�ుర��ళ� ్- 15 జ�్��,్2015 ��బడ 

2 జ�్��,్2015 �ు న్దఅ్మ�ా�్ల్స్����్�ా���్�ార�రడ్్ నమబం్ల�్

�ీఈ న�బ��డ , �ార�డ ్�ర�బడ్ అ�్2 ��మ ్ ��్�ే��ఖ్య బ�� ్రద. 40,000ం�ధ్� మ �� న�్

ం �ా్ �ం�ు్�్ లుడ�బడ.  �ార�డ ్�ర�బడ్మ�ా���్ ఈర�ల  రా్22 ��మ ్ ��,్2015 ��బడ్

్� � ్దంధ్్ న  వ్� బం ్�,   బట, �అత ్ం్్�్�క�్మ�ా�్�అత ్్��్ల్�ౖ��, 

�ే��ఖ్య �్డ ్స్�ు న్20 ���ంధ. 

22 ��మ ్ ��, 2015 ��బట��్�ార�డ ్�ర��్్���ా్ఎం  బట్అేఖయ �్్ న�బ��డ ,  అ��్�ు న్

రద. 500 ం్�్అేఖయ ్�ీ�్్�వంధ్్ నమబడఅథ ్�్(రద. 1,000 � బట్ఎ�ధక్్్��న  

రద. 10,000 ్ర�ధ్రద. 500)   

 
�్�హరష్2 -  

�ార�డ ్�ే��ఖ్య �్డ ్స్- ్ �్�్ం ్2్్డ ్స 

3 ��మ ్ ��,్2015 �ు న్2 ్ ���,్2015 ్ర�ధ్్ నమబడ్ం �ా్ �ంధ 

1.  రద. 2,000ం�ధ్��బ�ౖవ్�్�ుర��ళ� ్- 8 ��మ ్ ��,్2015 ��బడ 

2.  రద. 2,500ం�ధ్ఆ�ం్�ౖ�్�్�ుర��ళ� ్- 19 ��మ ్ ��,్2015 ��బడ 

2 ��మ ్ ��,్2015 �ు న్దఅ్మ�ా�్ల్స్����్�ా���్�ార�రడ్్ నమబం్ల�్

�ీఈ న�బ��డ , �ార�డ ్�ర�బడ్ అ�్2 ్ ���్�ే��ఖ్య �ం్ం్రద. 4,500ం�ధ్� మ �� న�్

ం �ా్ �ం�ు్�్ లుడ�బడ. �ార�డ ్�ర�బడ్మ�ా���్ ఈర�ల  రా్22 ్ ���,్2015 ��బడ్
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్� � ్దంధ్్ న  వ్� బం ్�,   బట, �అత ్ం్్�్�క�్మ�ా�్�అత ్్��్ల్�ౖ��, 

�ే��ఖ్య �్డ ్స్�ు న్20 ���ంధ.  

22 ్ ���, 2015 ��బట��్�ార�డ ్�ర��్్���ా్ఎం  బట్అేఖయ �్్ న�బ��డ ,  అ��్�ు న్

రద. 500 ం్�్అేఖయ �్�ీ�్్�వంధ్్ నమబడఅథ ్�్(రద. 1000 � బట్ఎ�ధక్్్��న  

రద. 10,000 ్ర�ధ్రద. 500)    

H.  ఓ్ర్్ థ�్����జంధ -  ������్ థ�్్�బట�్అర��ాఅ్����్�ార�డ ్�ర��్్���ా్్ నమ� ్

ం �ా్ �్్ నడ�నం�ు్�ే�ా్్�ా�లంం్�ీద రా్ఎస ్�్�ార�డ ్ఆ�్� ం్ంు�. మ�ా�్

�అత ్������్ థ��్్ ��దథ న�బ��డ , ఓ్ర్ థ�్�అత అ�్ౖ2.5% ం్్�్రద. 500ంం� ్

ల్�్ఎ�ధక్్ �డ ్్���్ఓ్ర్ థ�్�ీ�రా్ఈ�� ంమబడఅథ ్�.  �ీ�ంధ్్��న /ం్్�్

్��డ ్����జం్�ారష రా్ఓ్ర్ థ�్్������్్థబం్్ �ు�ు్ంు�. 

 
I.  ్�్్మబ�వ్ ��బ��డ , ్��ధక్�అత ంం్2% (�� �్ రా్రద. 350 ్��న ్ద��్ � రా 

రద. 500).  

 
J.  �అర్����జంధ: 

 
• ్�ంధ� మీబం్�ా�్్��ధక్�ీ�: ్��ధక్�అత ్ �క్2%, �� �్ రా్రద. 350 ్��న ్ద��్ � రా్

350. 
• �ార�డ ్��అే� సఖ్య �్�ీ�: రద. 100/- 

• ����జ��� ల్���ర�్�్ ్ ్�ీ�: రద. 225/- 

• ్�్్అ��ల్�ీ�: రద. 90 

• �ే��ఖ్య �్���ర�్�్ ్ ్�ీ�: 2 �్ంం్� బట్ఎ�ధక్్�ాం ్�ే��ఖ్య �్�్ర�ధ్్ �్�ే��ఖ్య ��్ధ్

రద. 100 

• ఈ్ �్���కవ్ం �ా్ �ం్�ీ�: 3.5%.  

ఈ్ �్్ ర�్ల �ా��న్రద�ాన ంం� ్్ ర������్�్్ర� ్ ్��బం్��ా/్ ��ర్�ార�డ ్

్���ా్�రర� ంమబడఅథ ్�, �ా��రష రా్ఎస ్�్�ార�డ ్్���ా్ం �ా్ �్��బటవఖ్య �్

్ నమబడ్��బడ్ ్ంం� ్��న్్ ��ర��్��బం� ్ఆ��ర రా్�్�్� బం ్�, ం �ా్ �ంధ్జ��అ��్

డ ్స్�్�్ఒ�కబట్�ాలు. ��ా/్ ��ర్�ార�డ ్్���ా్్ ంు�ుమబడ ్్ ��ర��్్� ్� న�్�ీరాన్

రద�ానంఅ�్ౖ3.5% ఈ్ �్���కవ్ం �ా్ �ం్�ీ�్ఈ�� ంమబడఅథ ్�.  
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2. ్��థఅథంధ 

 SBICPSL్  అరగఅ్������్్ ్  ష�ం్ఆ��ర రా్������్ థ�్్��న ్�ా�్్ థ�ం్ధ్

��బీ� ంమబడ��. (� ా ్థ�్మ డ�్�ర��్్ం్� ్న డ-ఆ�్�ార�డ ్�ర�ం�ధ్����్ ్ ్

 థ�ం్ధ్్ ంు�ుమబడ��.) �ార�డ ్�ర��్�ార�డ ్  ్� ్ ్�్న ంం్్్ థ�ం్ధ్

డ� నజ�నమబడ��. ������్ థ�్్��న ్�ా�్ ్థ�ం్ధ్్ �్�ే��ఖ్య �ం్ం్

�ార�డ ్�ర����్డ� నజ�న ��. �ే��ఖ్య �్జ����్్ �ే్�్న ంం్ంవ� ్ ���్������్

 థ�్(  బట్ఈ�్ర� ంు�ు్�����్ంవ� ్ ���్������్ థ�) �ే��ఖ్య �ం్ం్�ీద రా్

  ్� ంమబడ��. SBICPSL్�ార�డ ్�ర��్మ డ��్�నఅ�ాం �ు�ార రా్

���� ంమబడఅథ ్�్్��న ్  అరగఅ్్ ్  ష�ం�ధ్ �ుద ష రా్�ార�డ ్�ర��్�ార�డ ్ థ�్

అ� ంబ ్ం్్�్అర�గ ంబ ్జర�ద అథ ్�. అ్్������్ థ�్అ� ్�ం�్�ుర��ధ� ్మ డ�్�ర�ంధ్

SBICPSL�ధ్్్ఈ్న �న్�ాఅ్�ర�� రా్డ� నజ��వత , అ్్ఆ్�న �న్్ �బట ్ ్ఆ����్

్డ� ం�ు్  ్� ్� వ్� బం ్�. SBICPSL, ్��్్���త్ఈంకష్ఖ ర�ధ్్��న ్�్�మబడ ్

�్అత ్���ధ�ఖయ బ� ్ఆ��ర రా, �ార�డ ్�ర��్������్ థ��్ు్అ� ం్ంు�. 

 
3.   � గ్్��న ్�ే��ఖ్య � 

 
a) SBICPSL, దఅ్�ే��ఖ్య �్�ు న్�ార�డ ్న ����ర్ా్��నబ��డ , �ార�డ ్�ర��్మ డ�ంం���్

�� �్ ��్ం �ా్ �ంధ్్��న ్������్ ��్అేఖయ �ం్�ు్ంవఅ��వత ్�ార�డ ్�ర����్

�్ం�ా��్�ే��ఖ్య ��్్్ ్దఅథ ్�. SBICPSL్ం �ా్ �ం్�ే��ఖ్య ��్్అ్్���ార�డ ంం� ్��న్

ఖయ�  గ్నర���్ �ధ్ం్్�్���ార�డ ంం� ్��న్్్ఖయ�వ్���్్���ా్్  ల�ుత రా్

�రర� ంమబడ ్డ ్స��బడ్్్ఖయ�వ్్�ే��ఖ్య ��్్్ ్దఅథ ్�.  

 
b) �������్ార�డ ంధ్�ార�డ ్�ర�ం�ధ్���ా � గ్������్�లు�ాన �న్  ్��ుత  ్�. �ే��ఖ్య �్�ల్

అ�  �్్ నమబడ్�క�్�అత ్మ�ా��్్ అ ఖ ్్� � ్  లు�ధ్�ార�డ ్�ర�బడ్ఎ ంు�ు్ంు�్

్��న ్ బం్ బట్అేఖయ ��్్�్�ే��ఖ్య �్�ల్్ ్�  ంమబడ ్్� � ్ద్దబడ్ద్డ ్సంంరా్

్ �ా వ్� బం ్�. మీ�ం��వ్మ�ా�్అలు్��్�ే��ఖ్య �ం్�ధ్�ా���్�ార�రడ్్ నమబ్ంు�. 

�ార�డ ్�ర�బడ్�క�్�అత ్మ�ా���్అ�ౖ�్�అత ్మ�ా��్ం్్�్్��ంం్�ా���్�డ�త �న్

్� � ్  లు�ధ్����్ఎ ంు�ు్ంు�. దఅ్�ే��ఖ్య �ం్ం� ్్� � ం�్�క�్మ�ా�్�అత ్
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�ార�డ ్�ర��్్ �ుత అ్�క� ్మ�ా�్�అత , �ార�డ ్�ర��్������్ థ��్్ ��దథ న�్

మ�ా���్జఅ్ నమబడఅథ ్�.   

 
�క�్మ�ా�్�అత ్ � ్�్�అత ్మ�ా�ంం్5% ం్్�్రద. 200 (ల్�్ఎ�ధక�్ౖడ ్ ్�) �్ స్

�అత ్ �ు్��త ్ ్బీ�ధవంధ్్��న ్్ఎఏ�్(��్ం ్్ఎఏ�్ఆ����అ్�అరఅథత ంం� ్

్ అ ఖ .) �ా�్్ం్్�్������్ థ�్ ��దథ న�్�బడ్ఓ్ర్ థ�్(ఓఈఎవ) �అత ్

ఎఏఎ����్్ ర�మబడఅథ ్�. దఅ్�ే��ఖ్య �ం్ం� ్ల్�ౖ��్్� � ం�్ఎ ��, ల్�ౖ��్��నబ��డ ్ ్�్

����్�క�్�అత ్మ�ా���్్ ర�మబడఅథ ్�. 

 
c) �ార�డ ్మ�ా�ం్�థఅత ్్ నమబడ్్� � ్దంధ్అలు్��్�ే��ఖ్య �ం్ం్�ట���� ంమబడ��. 

 
d) �ార�డ ్�ర��్ �క్�ార�డ అ�్ౖ  లు�ుమబడ ్అేఖయ �ం్ధ �క�్మ�ా�్�డ�త ంధ్(్స�ంం్

 �ు్��త ంమ� ్ �న్బీ�ధవంధ్+ ంం�్�ా� �ం్అ�్్ౖఎఏ�్+ �అత ్మ�ా�్ �క్5% ), 

�ీ�ంధ్& �అర్����జంధ, ్��డ ్����జంధ, మీ�ం��వ్మ్�బ్మ�ా�ంధ, �్�ుర�ంధ్మ�ా�్్��న ్

�ా�్్ ����ువం�ధ్�్ ్��్  ంం్�ర� మీబం్్ నమబడఅథ ్�. 

e) �ార�డ �ధ్� మ �� న�్్� � ్దం�ు్్్్�ద ్్అే� క�న్ల్�ౖ��్్ రగ ంం్్ న్ంు�: 

�ే��ఖ్య �్�్���ీద ంం్�్�మబడ ్ఖయ�వ్నర���్ �ధ్్��ధక్ం్్�్�� ���్్ఖయ�  గ్

్ నబ ్్���ా �్�దర ్ం్్�్ల్�ౖ��్��ా ��అ్�ే�� ్మీ� ్్ఆ�్� ��న ్మ ీ  రంం� ్� ంమబడ ్

ఎస ్�్�ార�డ ్�� ల్మీ�ధవంం� ���్్��ధక్ం్్�్�� ���్్� నబ ్్���ా ్��ధక/�� ���్్

‘‘ఎస ్�్�ారడ్�్ మర�్xxxx xxxx xxxx xxxx” అే��బ్ాన  వ్� బం ్�. 

���ఎస: ్ ���్�ద�ాంం� ్ఎం�ా�ా �్్���న���వ్����ఏ్(���ఎస) ్���ా్్� � ్దంధ్

్ న్ంు�. 

 
f)  ంధ� ్మ�ా�ం�ు్్� � ం�����్ఎస ్�్�ార�డ ్ఈడ�నఈ����ం�ు్  ్��ుత  ్�, �్ం�ా��్

�ే��ఖ్య �్�్��్్��న ్ఎస ్�్�ార�డ ్�్డ�్�ౖ�ం్ం్్్ఈ్�ాం�ు్�్ లు్రంమబడ��.  

 
g)   � గ్ఈ�ా్�ంధ: �ే��ఖ్య �్డ ్స్�ు న్30 ��జంం� రా్�ే��ఖ్య �ం్ం�్ల్�ౖ��్డ ��ం�ు్

�ార�డ ్�ర�బడ్SBICPSL్లట�����్డ�న��్�బడ్్��న ్SBICPSL్్���ా్్్ంం�ాంధ్�����ఈ్

 �్��ా �� న�ర్్దబడ్థ�ల్�ే��ఖ్య �ం్ం� �్ �న్ఈ్�ాంధ్����్�����ఈరా్

్��దష� ంమబడ��.  బం్ బట్�్ ్�ర ్  లు�ధ�న్�బడ్SBICPSL్డ�డ�క �్
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� ా �్్���్ బం్ బట్��ర్�్్��్రవ్్ �ుత  ్�. అలు్��్ఈ్�రష్్���త్్ ���్అర��ాఅ, 

 బం్ బట్��ర్ం్�ధ్�ార�డ ్�ర���్మ డ�్మీ��అ్్్త�ేత ,  ్ �్��రజ్��� ల�్ధ్రద. 225 ్�్��్

��రజ్��� ల్్ద�ర�ల రష్����జండ��ాబంరా్అలు్��్�ే��ఖ్య �ం్ం్జజ�� ంమబడ��.   

 
h) ���్ర్���ా�లుం్్���ాకర : ం్్�్అతమబడ ్ �న ���ా�లుం్్���ాక�ాం�ు్��బవ్ఆ�ీ�ర, 

అ���్మీ్వ్�్ మర�: 28 - �అ���, �వ�్�బ�్- 110001�ధ్ం్్�్్్ఖయ�వ్్���ా్

Nodalofficer@sbicard.com�ధ్్ �ా .  

  
i) � ్ ్ � ంు్ఈ్�ాంధ:   

 �న్���� ్�్ర�ధ: 39 02 02 02 (�మ�ౖవ్�ు న్�ావ్్ �ుత �నబ��డ ్�్�దర ్STD్�ుడ�్్

్  లు్్ ర� ��.)్

BSNL/MTNL్�ు న: 1860 180 1290/1800 180 1290 

 
SBI్���ం్�్������్�ార�డ ్�్ర�ధ: �ీరఅ్ ర ంం�్ల్� ా  అ ్�ు న్ ��్SBI్���ం్�్������్�ార�డ ్

�్ర�ధ్� ్ ్ � ం ��.  

 �న్���� ్�్ర�ధ: 39 02 12 12 (�మ�ౖవ్�ు న్�ావ్్ �ుత �నబ��డ ్�్�దర ్STD్�ుడ�్్

్  లు్్ ర� ��.) BSNL/MTNL్�ు న: : 1800 180 1295 

 
�్ ్�ర :

www.sbicard.com

్ఖయ�వ్్���ా, �ాఅ్�ర�� రా్ఖ � జర- ���్ర్������స, SBI Cards & 

Payment Services Pvt. Ltd., DLF్��ఫ�బట్బ్రవ, బ్రవ్C, 12్్  అ�ు� , మీ� ్్2,   డ గ్

3, DLF్��ౖమర్��బట్ద రర్ా�-122002 (హ�ా���) � ��న ్ ్ం్్�్అ���్

మీ్వ్28- �అ���,  �వ� ్�బ�్- 110001�ు్� ్ ్ � ం ��. 

feedback@sbicard.com�ధ్్్ఖయ�వ్్���ా్� ్ ్ � ం్ంు�. 

   
4. ���ావ�  

 ్��ావ�్ ��బ��డ , �ార�డ ్మ డ�అ�్ౖల్�ౖ��్మ�ా�ం�ు్��బటవ్్ నబ ్�్ర�ధ్

�నఅ�ాం �ు�ార రా్�ార�డ ్�ర����్ ��స� , �ా�్వ, బ� ���, ్్ఖయ�వ, SMS్ఖయ�ే్ం్్

్���ా్��ఖయ్ బరం్ధ్్ ్మబడ��్ం్్�్ద ర�త ్్ న�����, �ాంంల్్ న�����్్��న ్

మ�ా�ం�ు్�ే��� ంబ ్�్ర�ధ, అటాన్��ం�ు్�నథ ంు�ు్బ ్జర�ద అథ ్�. ఆ్

mailto:Nodalofficer@sbicard.com�
http://www.sbicard.com/�
mailto:feedback@sbicard.com�
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ఈ� రా్�నథ ంమబడ ్ల్�ౖ��్అటాన్్క , ర�ష్�ే�రష�ధ్� మ �� న్�్ౖ��్్ ్ రత��్

�న్ ్���్�బం� మ��్� �� . 

 
 ్��త ్ ్����జంధ, � �ా్�ార�డ ్మ డ��ధ్��రజ్�ా��ాబటడ�్�ల్�ార�డ ్మ డ�్�ల్�అత ్

మ�ా�ంధ్అకష్మ�ా�ంధ్ ్దడ��్్��న ్� ా ్థ�్�ార�డ ్�ర�బడ్్రష� న�్ం్్�్

్��ా� ్ా����్SBICPSL్�ధ్్���తరా్్� � ్� వ్� బం ్�్్��న ్�ార�డ ్మ డ�్అకష ్రలు ్

్ నమబడఅథ ్�. �ార�డ ్మ డ�అ�్ౖల్�ౖ��్మ�ా��్��బటవ్్ న�����్� ా ్థ�్�ార�డ ్�ర��్్

ఎ�ే��్మీ��అ్్్త�ుత  ్�,  బం్ బట్మ�ా�ం�ు్���్ర్్ �ు�ు్�����్ ���్బదవ్

�ీ�ంధ్్��న ్్�న ండ�్�ల్ �న్మర��ం�ధ్ఈర�ల  రా్SBICPSL ్�ధ్� �్్��లర ్

్� � ్� వ్� బం ్�.  బం్ బట్���ర�్్� � ్దంధ్మ�ా�ంఅ�్్ౖ ్�బడ్ ్ంం� ్��న్

��ౖ���వ్����జంధ్ఈ�� ం���న్�్��ార� ్ ్హ�ధక్SBICPSL ్�ధ్్�మంధ్్��న  బం ్�.    

 
5. �ార�డ ్�ర����్డ�ంర� ్ద/ ్ద�ర�ల రష 

a) SBICPSL్�ధ్�ాఅ్�ర�� రా్డ� నజ�నబ ్్���ా్ం్్�్ఎస ్�్�ారడ్్�వర్ం�ౖ��్ధ్�ావ్

్ నబ ్్���ా్్��న ్�ార�డ (ంధ) ్ �కంధ్్ నబ ్్���ా్�ార�డ ్�ర�బడ్ ర��ఖయ �్్

్ ర��ుత  ్�,్�ాఅ్�ర��్ వ�ర��్్���ా్న డ్ఆ�్�ార�డ ండ�్�ల్ �న్�ార�డ ంధ్����్

రలు ్్ నమబడ��. �ార�డ ్మ డ�అ�్ౖ��న్ �న్మ�ా�్�డ�త ం�ు్్� � న�్అర��ాఅ్రలు ్

�ా్బ ్ ్ంం� ���్్�ుత  ్�. �� ��బీ్� ా �్్���్ఎం  బట్�ా��ష�, జ��� గ్ం్్�్���ు�్వ్

�ీ�ంధ్��ఫ డ్్ నమబ్ద. 

b) �ా��ార్ం్్�్వల డ�్�ారష�ం్్ం� ్ ్�ర ్ �్SBICPSL్�ీఈ న�్�బడ్్��న /ం్్�్

ంబీ� �న్ ్ంధ్్ �ే్� ��్్��న /ం్్�్ల్�ౖ��్్ వ అ�్� ��్్��న / ం్్�్SBICPSL్

్��న ్్��్మ డ�్�ర����్్��త ్ ్ంబీ� ంధ్్��న ్�మ ��ం్్���ా్ వ���� న�్�బడ, 

ఎం  బట్్  ల�ుత ్��బటస్�్��ధ ��� ్�ార�డ ్�ర�బడ్మ డ��ు్�్్ర� ం���న్

ఎస ్���అ�ఎసఎ్వ్����� ంబ , డ�ంర� ంబ ్ం్్�్���ర డ్్ నబ ్్ న్ంు�.  

 
మ�ా�ం�ు్్� � ంబ ంం్���ావ�్ ���్ం్్�్�్��ర� ంమ���్������్ థ�్ ��దథ న��, 

������్�ార�డ అ�్ౖ�లు�ాన ం�ు్SBICPSL్���ర డ్్ న్ంు�.  ర��ఖయ �్్ ర����్అర��ాఅ్

ం్్�్�ార�డ ్మ డ�్ఈ�్ర� ంబ ్���ర డ్్ ���్�బడ్�ార�డ �ు్�్్ర� ం�ాలు.  
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c)  బం్ బట్్�����అథంం� , �ార�డ ్�ర�బడ్అ్ర����రా్(ల్�ౖ��్���ావ�్ం్్�్ంబ�్ర రా్

 వ���� ంమబడ ్�అర్��బటస�్ధ్ంంమ��) అకష  SBICPSLం�ధ్మ డ�అ�్ౖ�అత ్మ�ా��్

్� � ్� . మ డ��ధ్� �ా్��రజ్్ న�్ �నం �ా్ �ంధ్్��న ్�అర్�డ�త ండ�్�ల్

ఒ్ర ల ్��� ల్SBICPSL్�ధ్��న్�అత ్మ�ా�ంధ్్స�ంం్్ ర�మబడ��. �ార�డ ్�ర�బడ్

 బం్ బట్�డ�త ం�ు్్���తరా్్� � ్  అ్్ర�ధ్����్�ార�డ ్�ర��్మ డ�్

్���� నమ���బం� రా్్��దష� ంమబలు. 

 
6.  �ార�డ ్��్బ /్ొ దఅ� ్్ నబ / లు����్ద  

a) � ా ్థ�్ం్్�్ ల�్ద్������్�ార�డ ్�����, ్ొ ర�  ంమ��డ , లు����్ద ్

్ నమబడ�బం� రా, దబడ్ద్�్న ంం్  లు�ు���్బ ్ం్్�్�ార�డ ్�ర��్ �ు్�్

ం్�ధ ��్�ార�డ ్ఈ�్ర� ంమబడఅథ�నబం� రా్ అబడ్ం్్�్ఆఖయ్ �ు్ � న�బ��డ ్

�్ బ� ్�ార�డ ్�ర�బడ్SBICPSL�ు్� ్ ్ � ్� . �ార�డ ్����బం� రా్�� ్� న�బ��డ , 

అర��ాఅ్�ార�డ ్�ర����్్ొ������్����్ఎబం్ బట్్�����అథంం� ్్���్�్్ర� ం�ాలు, 

�రర్�రరా్్���్�� బడ్�రాంధరా్న న్�ార� న  .  

 
• �ార�డ ్�ర�బడ్�ఈఆర ం్్�్్ ్�్డ�్�ౖ� ్www.sbicard.com ంం్ం్్�్ఎసఎ్ఏఎస్ఆ����అ్

����స్్���ా్అకష ్మీ� ్్్ న్ంు�.్ 

• �్����/్ొ ర�  ంమబడ ్�ార�డ �ు్మీ� ్్్ నబ ్�్ర�ధ్�ర�్�్�����రడ్�మ�ౖవ్�్ మర�్

�ు న్మీ� ్ XXXX  �్5676791�ధ్SMS్్ �ా ్(XXXX = �్�ార�డ ్� ్మర�్న్��్ 4 

  ��ంధ). �ర�్ వ���� న�్5 �థ�ాంం� రా్��ధ్�ట��రష్SMS్  లు�ు�బ��డ , �ార�డ ్

మీ� ్్�ా�బం� రా్�ీఈ ం ��. ల్ఈ�ఖయ్�్లు����్ద ్్ న�ధ ��్�ార�డ �ు్అకష ్�ార�డ �ు్

మీ� ్్్ నబ ్లన్ ��్�ావ్్ న ��. 

 
b) �ార�డ ్��� ల� ్ఈ్న �న్�� ్� ్ ్�్న ���్్  లు్�ార�డ ్మ డ�అ�్ౖజ��ర�్ల్�ౖ��్

ం �ా్ �ం�ధ్SBICPSL్మీ��అ్్్త ంలు. �ార�డ ్�ర�బడ్్స���్్���తరా్మీ��అ్్్త ్� . 

�ార�డ ్����బం� రా్SBICPSL్�ధ్అర��్��బట����్�్  లు�ధ�న్అర��ాఅ్�ార�డ ్�ర��్

అలు్��్ంన  బట్ద�� �్ రా్రద. 1000�ధ్్��థఅ ్్ నమబడఅథ ్�. (ఎస ్�్ర�వడ ్

�ార�డ ్�ర�ం�ధ్�వ)  �ార�డ ్��్బ ్ం్్�్్ొ ర�  ంబ ్ద �� న్SBICPSL్�ధ్��బట��్ౖ

్ న�����్ ల� రా, �ార�డ ్�ర�బడ్������్�ార�డ (ంధ)  �క్్ౌర� ్ద �� న్��బ�ుం�ధ్

http://www.sbicard.com/�
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డ� నజ�న  ్్��న ్ఎ��్ఆర్��లు్్ న  . �ార�డ ్�ర��్ �క్�్ �్ం్్�్

 ల�్ద్�ార�డ ్�ర��్ �క్�్ �డ�్�ార�డ ్ం్్�్అ���్ు్ఎ్�����్లు����్ద ్

్ ���బ��డ , � ర�్��ా� ం�ధ్�ార�డ ్�ర�బడ్మీ��అ్్్త ్� .  

 
c) �ార�డ ్�ర�బడ్��్���అ రా్్�్హ�� న�బ��డ ,  �న్��ా� ం�ధ్�ార�డ ్�ర�బడ్మీ��అ్

్్త�ాత బడ. �ార�డ ్�ర�బడ్��్���అ రా్్�్హ�� న�బ��డ ,  �న్��ా� ం�ధ్�ార�డ ్�ర�బడ్

మీ��అ్్్త�ాత బడ. �ార�డ ్�ర�బడ్SBICPSL్్���ా్అే� క�మబడ ్వల డ�్�మ ��ం�ు్

�ాబట ంబ ంం్ఈఫంఖయ్�్�బడ్�్�్్��త ంమబ్ంు�.  

 
d) SBICPSL్�ార�డ ్�ర�బడ్ం్్�్ఎ్�����్ ల�్ద్�ార�డ ్�ర����్��ఫర్్ న�ధ ��� , �ార�డ ్ం్్�్

అ��్��్బ , ్ొ ర�  ంబ ్ం్్�్లు����్ద ్్ న�����్� మ �� న SBICPSL్�����ల�్

�ీఈ ్ ్ల్�ౖ��్�్ ్��ా�న్��బస్ం్్�్�అర్� మ ��అ్ ���ార�ం�ధ్��ుత  ్� .  

 
e) �్������్�ార�డ ్మ డ��ధ్� మ �� న�్�ా బీ �్్ఈ్�ాంం� ్్ ర�ర్��నబ��డ , �్�్అత ్

్��న ్దఅ్�ా బీ �్్ఈ్�ాం�ు్����ఏ�్ధ్డ� నజ�న  . �్�ా బీ �్్ఈ్�ాం�ు్్ ్

���ార�డ ంం� ్డ�జ�రా్� ంు�ు�ాం�్��ధ్�ంల్�్�మబడడ� ్�. 

 
8. �్ం��� 

 ����్��న్ం్్�్ల్�ౖ��్వఈ్�అథత ్������్మ����ం�ధ్�ార�డ ్�ర��్ �క్�్ ్��ా�న, 

�ార�డ ్�ర����్ఎం  బట్�్ ్�ర ్�్��ధ ��్  ్� ్ ్ ���ార ్ఎస ్���అ�ఎసఎ్వ్�ధ్

��నబం� రా్�ార�డ ్�ర�బడ్�ట�����ుత ��నబడ్్��న ్�బం్ బట్�్ ్�ర ంం్�ార�డ ్�ర��్

్���ా్�ా�బట�్ం్్�్�్ర�బట�్్�ార�/���ావ�్�ా్బ ్్ బట్�్ ్�ర ్� బ్ంు�. 

 బం్ బట్ ల�్ �్������్మ����్����ర�� ంం్��అ� ం�����్45 �ు న్60 ���ంధ్్బడఅథ ్�. 

 �ీరాన్ఆ����్్�్��్ �క్్�ార�్్��న ్���రడ���న్ఖయర�ద ్రంబ ్�్ర�ధ్�ీరఅ్

్ వ అ� ్్��న ్��జర�్మీ� ్్ఆ�్� ��న ్(ఆర ్�)  �క్ఒ�్్�ర్� ్������్

��ఫ�� ్�్మ����్� ��న ్ థబ�డ్(SBICPSL), మీ� �ధంధ్్��న ్ఆ����్� ��ం్్��్్

�్ ్��ా�న్్ ��ర��్్ �ు�ు్�����్ఒ�్�్ర�్ అఖయ్�్న డ�  ద ్  ్� ం�����్

ఆర ్�్ంర�ంం� ్�ీద రా్�్�్ల�ారబం్్ నమ�� ్�, అ్���ా్�ార�డ ్�ర�బడ్ఈఈ�్� ��ం్

�ు న్్ఖయర�ర���్�మ ��ండ�్�ార�డ �ు్�్ ల్ంు�. 
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 ్� � ్దంధ్జర్బ ంం్���ావ�్ ్�బ డ�్�ల్�ార�డ ్�ర��్ �క్�్ ్��ా�న్ఆ����్

� ���ధ, నజ్ �్్��న ్SBICPSL్�ధ్్���ా్�నథ ంమబడ ్అటాన ్��ం�ధ, 

�ార�డ మ డ�ం్�����్ఆ్��్�, �్������్�్్��న ్�అర్ �� ��ే� �బట�్�����ుం్�్ర�ధ్

్ ంు�ధ� ్ ���ార ్SBICPSL్�ధ్�ార�డ ్�ర�బడ్అలు్��్�ట�����ుత ��నబడ.  

 SBICPSL్ం్్�్్��్ద�� ్ద్� అ�కంధ, � వబ��ంధ,  �� ��బం� ్్��న /ం్్�్ ������బ� ్

్���ా్  ్� ంమ� ్ఈఈ�్�అరఅథత ంధ్్��న ్�ే్ం�ు్్ ��కబట గ్్ �ు�ు్�����్ల్�ౖ��్

్ అట, � వ��,  �� ���్ం్్�్SBICPSL్ �క్ ��������్ధ్్SBICPSL, �ార�డ ్�ర��్

 �క్�్ ్��ా�న్్ ంు�ు్ంు�.  

 
ఆర ్�్�ార�డ ్ �క్ అ� అ్్ మ�ఖయ్�్�న్�మ ��ంధ్www.sbicard.com్ల ్

����్ంవ� ్ ్దడ��. 

 
 

  

http://www.sbicard.com/�
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1: ����జం్��బవ�వ 

�ీ�ంధ   
జ��� గ్�ీ�్(ఒ�క�ా��) రద. 4999 ్ర�ధ్ 

�ా��ష�్�ీ�్(్ �్� ్అవర ) రద. 4999 ్ర�ధ్ 

న డ్ఆ�్�ీ�్( ్ .� ) �వ 

������్�్��ర� ్ద   

్��డం్�్������్అీ��నడ 

  

20 �ు న్50 ���ంధ్(��బ�ౖవ్�్�ుర���అ�ౖ�్్ అ ఖ ్

్��త ంమబడఅథ ్�్్��న ్దఅ్�్ం్మ�ా�్�అత ్

్���తరా్్� � న�బ��డ � ) 

 
 

��ౖ���వ్����జంధ# 
ం �ా్ �్డ ్స్�ు న్్ �్�్ం ్3.35% (40.2% �ాబ��)   

 

�క�్�అత ్మ�ా� 

�అత ్మ�ా�ంం్5% (�క� . రద. 200) + �న్

 �ు్��త ్ ్బీ�ధవంధ + �ఎఏ�్(ర�ష�ం్ఈ్న ంం్

 �డ ) 

�ా�్్ ����వ  ్   

�ా�్్ ����వ్�ీ�ంధ 

������్ థ�్ �క్80% ్ర�ధ్(ర�వడ ్్��న ్

బ�బౖీ�న ్�్ర�ధ్ద��్ � రా్12K/����ధ, �ా� బట� ్

్��న ్��ర�నంర్�ార�డ ం�ధ్15K/����ధ 

�ీ ్������్అీ��నడ్ �వ 

��ౖ���వ్����జంధ# ఈ�్�� ్డ ్స్డ ్స్�ు న్్ �్�్ం ్3.35% (40.2% �ాబ��) 

�ా�్్ ����వ్�ీ�ంధ   
ఎస ్�్లబటఎఏం్ధ/�అర్్ �న్

లబటఎఏం్ధ 2.5% - �క� ్రద. 300    

  అ�ాజ ాన్లబటఎఏం్ధ 3.0% - �క� ్రద. 300   

�అర్����జంధ్్��న ్�ీ�ంధ   

  
�ా�్్��బట��్ ్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్్  

 
రద.100 



SBICPSL Pricing Policy   

 16 

  
 ్�్్అ��ల్ రద. 90  

్�్్మబ�వ/్�ంధ� మీబం్�ా�్్�్ 

్��ధక్�అత ంం్2% (�� �్ రా్350 ్��న ్ద��్ � రా్

రద.500)   

�ే��ఖ్య ��్్���ర�్�్ లబ ్ ్ �్�ే��ఖ్య ��్ధ్రద. 100 ( >2 �్ంంధ)  

్�రజ్��� ల్���ర�్�్ లబ ్్ ్ �్�ే��ఖ్య ��్ధ్రద. 225 ( >2 �్ంంధ)   

ఆం�� రా్్� � ్దంధ  ్ రద. 0 - రద. 200 ం �అత  మ�ా��� �వ 

  

రద. 200 �ు న్రద. 500 ్ర�ధ్� � ్ �అత ్మ�ా���్

రద. 100 

  

రద. 500 �ు న్రద. 1000 ్ర�ధ్� � ్ �అత ్మ�ా���్

రద.200 

  
 

  

రద. 1,000 � బట్ ఎ�ధక్్్��న ్రద. 1000 ్ర�ధ్� � ్

�అత ్మ�ా���్ రద. 500; రద. 10,000 � బట్

ఎ�ధక్రా్��న్�అత ్మ�ా���్ రద. 750.  

  
 ఓ్ర్ థ� ఓ్ర్ థ�్్ �క్2.5% (�� �్ రా  రద.500)  

�ారడ్��్అే� సఖ్య � రద. 100  

ఎ్��జకవ్�ారడ్��్అే� సఖ్య �్ �ా�త్్మర��్(�క� . $175) 

(ఈ్ �ాం�ధ్�్���్�బడ)   
ఈ్ �్���కవ్ం �ా్ �ంధ్ ���రష�్్ రక్: 3.5% 

  
���ార�డ ం్��బ ష్�్�ీ� రద. 99 

�ర�్���జ   
���ం్�్బట��కబం� - ���ం్�్�� బర��  ం �ా్ �్�అత ్ �క్రద. 30 + 2.5%  

���ం్�్బట��కబం� ్- www.irctc.co.in 
 
ం �ా్ �్�అత ంం్1.8%  + ����స్��రజ, ్��త ్ ్ ఖ ర�ధ 

అ�బ� వ్్��న ్�అర్

�అరఅథత ంధ/�����ుంధ్ ్ మ�� ్� 

 
��ర�నంర్్��న ్�ా� బట� ్�ార�డ ం�ధ్రద. 500 �ు న్రద. 

4000 ్ర�ధ, �అర్ �న్�ార�డ ం్�్ర�ధ్రద. 500 
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�ు న్రద. 3000ం్్��్్ నమబడ్ల����్ం �ా్ �్

�్ర�ధ్2.5% �ర�్�రజ్రలు ్్ నమబడఅథ ్�్( �న్

్��త ంమ� ్బీ�ధవంధ + �అర్����జంధ్

థ�ల� ంమబడ��.)  

అ�బ� వ్్ ల్్ల  

 

  

��ర�నంర్్��న ్�ా� బట� ్�ార�డ ం్�్ర�ధ్్ �్������్�ార�డ ్

మ డ��ధ్్ �్�ే��ఖ్య �్��ౖ��వ�్ధ్రద. 250; �అర్ �న్

�ార�డ ం�ధ్్ �్������్మ డ��ధ్రద. 100 ం్ద�� �్ ్�ర�్�రజ్

రలు ్్ నమబడఅథ ్�.  

 

  

��ర�నంర, ్��న  �ా� బట�  �ార�డ ం �్ర�ధ  రద. 500్� బట్

ం �ా్ �్�అత ్ �క్2.5% (�� �్ రా  రద. 10) 

10)  రద.్500్� బట్అ�ధక్్ం �ా్ �్�డ�త ం�ధ & > 

రద. 4,000 ��ర�నంర & �ా� బట� ్�ార�డ ం�ధ; �డ�త ంధ < 

రద. 500 & > రద. �అర  �న �ార�డ ం�ధ రద. 3000 

  
 ���ఏ్బవ�బట్ �క్్� � ్దంధ ం �ా్ �్�అత ్ �క్2.25% (�� �్ రా్్రద. 75)  

 
 

అ�ౖ�్అే� క�న్�ీ�ంధ, ్��డ ్్��న ్����జంఅ�్ౖ �ు్��త ంమ� ్బీ�ధవంధ్ కన్��రజ్

్ నమబడ��.  

 
�ార�డ ్�ర��్ �క్�ార�డ ్�్ర�ధ్్ నమబడ్ �న్ �్ � ్దంధ్����్�క�్మ�ా�్�డ�త ంధ్

(్స�ంం్ �ు్��త ంమ� ్ �న్బీ�ధవంధ్+ ంం�్�ా� �ం్అ�్్ౖఎఏ�్+ �అత ్మ�ా�ంం్5%), 

�ీ�ంధ్& �అర్����జంధ, ్��డ ్����జంధ, మీ�ం��వ్మ్�బ్మ�ా�ంధ, �్�ుర�ంధ్మ�ా�్్��న ్

�ా�్్ ����ువం�ధ్�ర� మీబం్్ నమబడఅథ ్�. 

* 
# �ార�డ ్��ౖ���వ్��రజ్ � ్�్��ౖ�థ్్్��న ్�ార�డ ్�ర��్ �క్ఈ�్ద ్్��న ్

్� � ్ద్�ర�అ�్ౖఆ����అఖయ్�్�్్��న ్�నఅ�ాం �ు�ార రా్��క�ధ్ంంమ��్� బం ్�.  

 
 


