ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల పపపసససింగ్ పపాలససీ (SBICPSL Pricing Policy)

ఎససస్బిఐ కపారరర్డు అతి మముఖఖ్యమమమైన నిబసింధనలలు మరరియము షరతతులలు
1. ఫఫీజు మరరియయు ఛఛారరరలల
A. వపారరిర్షిక ఫసీజు & పపునరరదద్ధరణ ఫసీజు
ఎససస్బిఐ కకక్రెడడిట్ కపారర్డు (ఎససస్బిఐ కపారర్డు) పపప వరరిరసించచే వపారరిర్షిక ఫసీజు మరరియము పపునరరదద్ధరణ ఫసీజు ఉననన్నాయ. వపారరిర్షిక
రరససుమము ఒకక-సపారరి ఛనరర్జ్ చచేయబడచేదది మరరియము పపునరరదద్ధరణ రరససుమము పప్రతి ససింవతత్సరసిం ఛనరరర్జ్
చచేయబడడుతతుసిందది. ఈ ఫసీజు కపారరర్డుదనరరని నసుసించి కపారరర్డుదనరరనికకి మరరియము వివిధ కపారర్డు రరూపపాసింతరపాలకలు
మమారవచసుచ.

కకక్రెడడిట్

కపారరర్డు

కకోససిం

దరఖమాససుర

చచేససుకలుననే

సమయసింలలో

కపారరర్డుదనరరనికకి

ఇవి

తతెలియజకయబడతనయ. వరరిరసించచే విధసింగపా, ఈ ఫసీజులలు, ననేరరగపా కపారరర్డుదనరరని ఖమాతనకలు ఛనరరిర్జ్ చచేయబడతనయ
మరరియము అదచేదననిని అదది ఛనరర్జ్ చచేయబడడిన ననెల కకోససిం కపారరర్డు ససస్టేటటటసింట్ లలో బిల చచేయబడడుతతుసిందది . పపాప్రథమిక
కపారరర్డుదనరరని జజారర చచేయబడడిన అదనపపు కపారరర్డుల కకోససిం పప్రతచేఖ్యక ఫసీజు ఉసిండవచసుచ.
A.

నగదదు అడఛాడ్వానన్స్ ఫఫీజు

అతఖ్యవసర ససిందరరసింలలో కపారరర్డుదనరర కపారరర్డుని అసింతరపార్జ్తీయ/జజాతీయ ఎటటిఎసింల నసుసిండడి నగదసు పపాప్రపఖ్యత
కకోససిం కపారరర్డుని ఉపయోగరిసించవచసుచ. అటటువసింటటి అనిన్నా విరమణలపపప ఒక లమావపాదచేవీ ఫసీజు విధదిసించబడడుతతుసిందది
మరరియము తదసుపరరి ససస్టేటటటసింట్ లలో కపారరర్డుదనరరనికకి బిల చచేయబడడుతతుసిందది . జజాతీయసిం వదద్ద 2.5% లలేదన
రరూ.300 ఏదది ఎకలుక్కువనెపతచే అదది మరరియము అసింతరపార్జ్తీయ ఎటటిఎసింల వదద్ద 3% లలేదన రరూ. 300 లలలో ఏదది
ఎకలుక్కువనెపతచే అదది ఒక లమావపాదచేవీ ఫసీజుగపా విధదిసించబడడుతతుసిందది . ఏదది ఎకలుక్కువగపా ఉసిందది విధదిసించిన ఉసింటటుసిందది .
లమావపాదచేవీ ఫసీజు ఎససస్బిఐ కపారర్డుర్డ్స్ & పసమమసింట్ సరరర్వీసపస్ పపపవనేట్ లిమిటటడ్ (ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల) యొకక్కు
అభీషపాస్టేనసుసపారసిం మమారచబడవచసుచ. నగదసు అడనర్వీనసుత్సలలు అనన్నా ఉపససింహరణ తచేదదీ నసుసిండడి పపూరరిర చతెలిలసింపపు
తచేదదీ వరకలు రరివపాలిర్వీసింగ్ కకక్రెడడిట్ పపప ఛనరరర్జ్లకలు సమమానమమమైన ఒక ఫపపనననత్స ఛనరరిర్జ్ (దయచచేసస ఛనరరర్జ్ల షపడడఖ్యల
చడడసిండడి) కకూడన కలిగరి ఉసింటటాయ.
B.

నగదదు చచెలలల్లింపపు ఫఫీజు

కపారరర్డుదనరరడడు ఎసింపసక చచేససుకకోబడడిన ఎససస్బిఐ బటాఖ్యసింక్ శపాఖలలు లలేదన ఎససస్బిఐ అససో ససయయేట్త్స బటాఖ్యసింక్ శపాఖలలలోకకి
వనెళళల పస-ఇన ససలప్ లలో కకక్రెడడిట్ కపారర్డు ససింఖఖ్య & ససొ మముట పసరరక్కుని అదచే మొతనరనిన్నా శపాఖ కకసింటర వదద్ద జమ
చచేయడసిం దనర్వీరపా ఎససస్బిఐ కపారర్డు బకపాయలలు చతెలిలసించవచసుచ. మీ బిలలుల చతెలిలసించిన తరపార్వీత ఒక తక్షణ చతెలిలసింపపు
గమురరిరసింపపు (ఎకపాన్నాలలెడతెర్జ్డసింట్) రససీదసు అసిందజకయబడడుతతుసిందది. ఈ ససవ రరూ.100 + వరరిరసించచే అనిన్నా పనసున్నాలతత
అసిందసుబటాటటులలో ఉసిందది.
C. ఛనరరర్జ్లలు
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ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల పపపసససింగ్ పపాలససీ (SBICPSL Pricing Policy)
I.

ఛనరరర్జ్లలు మరరియము ఫసీజులలు అననేవి, ఎపప్పటటికపపుప్పడడు వరరిరసించబడగలిగక విధసింగపా, కపారరర్డుదనరరనికకి
ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల దనర్వీరపా అసిందజకయబడచే నిరరిద్దషస్టే ససవల కకోససిం కపారరర్డుదనరర చతెలిలసించవలససనవి లలేదన తన
కపారర్డు ఖమాతనకలు ససింబసింధదిసించి కపారరర్డుదనరరడడు చచేససన ఎగవనేతలకలు కపారరర్డుదనరర చతెలిలసించవలససనవి.

II.

కపారరర్డుదనరరలకలు తగమువిధసింగపా తతెలియపరరిచిన తరపార్వీత, తనమము సరకరైనవి అని భటావిసించచే ఏవనెపనన ఛనరరర్జ్లలు
లలేదన ఫసీజు ఎపప్పటటికపపుప్పడడు మమారరప్పచచేసససిందసుకలు లలేదన ఏవనెపనన కకొతర ఛనరరర్జ్లలు లలేదన ఫసీజు పప్రవనేశ పపటటస్టేసిందసుకలు
ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల హకలుక్కునసు కలిగరి ఉసింటటుసిందది.
D. వడడడ రహహిత గగగస్ పఫీరరియడ

వపాఖ్యపపారరి దనర్వీరపా కకలయమముల సమరప్పణకలు లలోబడడి వడడర్డు రహహిత రరణ అవధది 20 నసుసిండడి మొదలలుకలుని 50 రరోజుల
పరరిధదిలలో ఉసిండవచసుచ. అయతచే, మమునసుపటటి మొతరసింనసు పపూరరిరగపా చతెలిలసింపపు చచేయకపసో యనన లలేదన ఏదతెపనన ఎటటిఎసిం
నసుసించి కపారరర్డుదనరర నగదసు వపాడడుకలుని ఉసింటట ఇదది వరరిరసించదసు
E. ఫఫఫైనఛానన్స్ ఛఛారరరలల (సరరర్వీస్ ఛనరరర్జ్లలు)
ఫపపనననత్స ఛనరరర్జ్లలు పపూరరిరగపా తన చతెలిలసించవలససన ఎసించసుకకోవడసింలలో కపారరర్డుదనరర తన బటాఖ్యలలెనత్స ని పపూరరిరగపా
చతెలిలసించకలుసిండన ఉసిండచేసిందసుకలు కపారరర్డుదనరర ఎసించసుకలునన్నా ససిందరరసింలలో లమావపాదచేవీ జరరిగరిన తచేదది నసుసిండడి చతెలిలసించని
ఇఎసింఐ వపాయదనలతత సహ, మరరియము అవి తిరరిగరి చతెలిలసించబడచేటసింతవరకలు కపారరర్డు దనరర దనర్వీరపా తీససుకకోబడడిన
అనిన్నా నగదసు అడనర్వీనసుత్సలపపప, అనిన్నా లమావపాదచేవీల పపప ననెలసరరి వడడర్డు రకటటు వదద్ద ఫపపనననత్స ఛనరరర్జ్లలు చతెలిలసించవలసస
ఉసింటటుసిందది. కపారర్డు వడడర్డు రకటటు డతెపనమిక్ గపా ఉసింటటుసిందది మరరియము కపారరర్డుదనరరని వినియోగసిం మరరియము చతెలిలసింపపు
నమమూననల పపప ఆధనరపడడి ఉసింటటుసిందది మరరియము ఎపప్పటటికపపుప్పడడు సమీక్షకలు లలోబడడి ఉసింటటుసిందది .చతెలిలసింపపు గడడువపు
తచేదదీ (PDD) మముసిందచే కపారరర్డుదనరరడడు మొతర సిం చతెలిలసించవలససన ససొ మముటకలు (TAD) అసలలు ససొ మముట చతెలిలసింపపు
చచేయకపసో యనన లలేదన పపాకడిక చతెలిలసింపపు చచేససనన: అసింటట ఖమాతనదనరర మమునసుపటటి ననెలల బటాక¼ మరరియము పప్రసర సుత ననెల
బటాక¼ చతెలిలసించవలసస ఉసిందది, మొతర సిం బటాక¼ గడడువపు తచేదదీ లలోపపు చతెలిలససర, చతెలిలసింపపు గడడువపు తచేదదీ వరకకూ మముగరిసింపపు
బటాఖ్యలలెనత్స పపప ఫపపనననత్స చనరరర్జ్ విధదిసించబడడుతతుసిందది. ఫపపనననత్స ఛనరరర్జ్ల పప్రససురత రకటటు లమావపాదచేవీ తచేదదీ నసుసిండడి ననెలకలు
3.35% [ఏడనదదికకి 40.2%] చరపపుప్పన వరకలు ఉసిందది, మరరియము ఎససస్బిఐ కపారర్డుర్డ్స్ & చతెలిలసింపపు ససవలలు పపపవనేట్
లిమిటటడ్ (ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల) యొకక్కు అభీషపాస్టేనసుసపారసిం మమారచబడవచసుచ. ఫపపనననత్స ఛనరరర్జ్లలు, చతెలిలసించవలసస
ఉసింటట, వరరిరసించచే పనసున్నాల విధదిసింపపుకలు లలోబడడి ఉసింటటాయ మరరియము కపారరర్డుపప ఉనన్నా బటాక¼లలు పపూరరిరగపా
చతెలిలసించబడచేటసింతవరకలు కపారరర్డుదనరరని ఖమాతన నసుసిండడి వసడలలు చచేయబడతనయ.
a.

నగదసు అడనర్వీనసుత్సలపపప

ఫపపనననత్స ఛనరరర్జ్లలు అననేవి లమావపాదచేవీ తచేదదీ నసుసిండడి చతెలిలసింపపు పపూరరిరగపా

చచేససటసింతవరకలు వరరిరసపారయ.
ఉదనహరణ 1 - కపారర్డు ససస్టేటటటసింట్ తచేదది - పప్రతి ననెల 15 వ తచేద.ది
16 జూన'15 - 15 జులలెప '15 మధఖ్య జరరిగరిన లమావపాదచేవీ
1. రరూ.5000 రరిటటపల కకొనసుగరోలలు - 20 జూన '15 న

2

ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల పపపసససింగ్ పపాలససీ (SBICPSL Pricing Policy)
2. రరూ 7000 నగదసు ఉపససింహరణ - 10 జులలెప '15 న
15 జూన 2015 ససస్టేటటటసింట్ నసుసించి మముసిందసుకలు తీససుకలురపాబడడిన ఏ మమునసుపటటి బటాఖ్యలలెనత్స లలేదసు అని ఊహహిససర ,
కపారరర్డుదనరర తన 15 జూలలెప ససస్టేటటటసింట్ రరూ.7, 000 నగదసు ఉపససింహరణ పపప వరరిరసించచే రకటటు వదద్ద 5 రరోజుల ఫపపనననత్స
ఛనరరర్జ్లతత పపాటటు రరూ. 12,000 లమావపాదచేవీలనసు చడపపుతతూ పసొ సిందసుతనడడు. బటాక¼ ఉనన్నా మొతనరనికకి పప్రతిగపా బటాక¼
ఉనన్నా పపూరరిర మొతనరనికకి లలేదన కనస బటాక¼ మొతనరనికకి మధఖ్య ఏదతెపనన కకోససిం కపారరర్డుదనరర ఆగససుస్టే 5, 2015, అనగపా
ససస్టేటటటసింట్ తచేదది నసుసిండడి 20 రరోజులకలమాల చతెలిలసించవలసస ఉసింటటుసిందది. మీ కకక్రెడడిట్ కపారరర్డు చతెలిలసించవలససన బటాక¼కకి పప్రతిగపా
చచేససన ఏ చతెలిలసింపపు అయనన, మొదట మీ చతెలిలసించవలససన కనస బటాక¼ మొతరసిం (అనిన్నా వరరిరసించచే పనసున్నాలతత
కలలుపపుకకొని ఇఎసింఐ ఆధనరరిత ఉతనప్పదనల పపప ఇఎసింఐ+5% మొతరసిం చతెలిలసించవలససన బటాక¼), ఫసీజు మరరియము ఇతర
ఖరరచలలు (ఏవనెపనన ఉసింటట)కకి పప్రతిగపా, ఆ తరపార్వీత బటాఖ్యలలెనత్స బదదిలీ బటాఖ్యలలెనత్స (ఏదతెపనన ఉసింటట), రరిటటపల బటాఖ్యలలెనత్స
(ఏదతెపనన ఉసింటట) కలు చచేయబడడుతతుసిందది మరరియము చివరరికకి మీ నగదసు బటాఖ్యలలెనత్స (ఏదతెపనన ఉసింటట)కలు పప్రతిగపా
సరరద్దబటాటటు చచేయబడడుతతుసిందది అని దయచచేసస గమనిసించసిండడి. లమావపాదచేవీ తచేదదీ నసుసిండడి ఫపపనననత్స ఛనరరిర్జ్ విధదిసించబడచే
వడడర్డు-యయేతర విధదిసించబడడిన చతెలిలసించవలససన రరిటటయల బటాఖ్యలలెనత్స విషయసింలలో తపప్ప ఫపపనననత్స ఛనరరర్జ్లలు మమునసుపటటి
ససస్టేటటటసింట్ తచేదదీ నసుసిండడి విధదిసించబడతనయ.
ససస్టేటటటసింట్ ఔటటాటటసిండడిసింగ్ లలో ఎలమాసింటటి నగదసు బటాఖ్యలలెనత్స లలేని ససిందరరసింలలో మరరియము ఒక మమునసుపటటి ససస్టేటటటసింట్
నసుసించి మముసిందసుకలు తీససుకలుని రపాబడకలుసిండన ఉసిండడి మరరియము గడడువపు తచేదదీననటటికలమాల పపూరరిరగపా ససస్టేటటటసింట్ తచేదదీ పపప
ఉనన్నా రరిటటపల బటాఖ్యలలెనత్స ఔటటాటటసిండడిసింగ్ చతెలిలసించబడడి ఉనన్నాపపుప్పడడు, అటటువసింటటి బటాఖ్యలలెనసుత్సలపపప ఎటటిస్టే ఫపపనననత్స ఛనరరర్జ్లలు
విధదిసించబడవపు.
ఉదనహరణ 2 - కపారర్డు ససస్టేటటటసింట్ తచేదది - పప్రతి ననెల 2 వ తచేద.ది
3 జనవరరి'15– 2 ఫసబప్రవరరి'15 మధఖ్య జరరిగరిన లమావపాదచేవీ
1. రరూ.10000 రరిటటపల కకొనసుగరోలలు - 5 జనవరరి '15 న
2. రరూ.30000 ఆననెనలన కకొనసుగరోలలు - 15 జనవరరి'15 న
2 జనవరరి 2015 ససస్టేటటటసింట్ నసుసించి మముసిందసుకలు తీససుకలురపాబడడిన ఏ మమునసుపటటి బటాఖ్యలలెనత్స లలేదసు అని ఊహహిససర ,
కపారరర్డుదనరర తన 2 ఫసబప్రవరరి ససస్టేటటటసింట్ రరూ. 40,000 లమావపాదచేవీలనసు చడపపుతతూ పసొ సిందసుతనడడు.

బటాక¼ ఉనన్నా

మొతనరనికకి పప్రతిగపా బటాక¼ ఉనన్నా పపూరరిర మొతనరనికకి లలేదన కనస బటాక¼ మొతనరనికకి మధఖ్య ఏదతెపనన కకోససిం కపారరర్డుదనరర 22
ఫసబప్రవరరి, 2015, అనగపా ససస్టేటటటసింట్ తచేదది నసుసిండడి 20 రరోజులకలమాల చతెలిలసించవలసస ఉసింటటుసిందది.
ససస్టేటటటసింట్ ఔటటాటటసిండడిసింగ్ లలో ఎలమాసింటటి నగదసు బటాఖ్యలలెనత్స లలేని ససిందరరసింలలో మరరియము ఒక మమునసుపటటి ససస్టేటటటసింట్
నసుసించి మముసిందసుకలు తీససుకలుని రపాబడకలుసిండన ఉసిండడి మరరియము గడడువపు తచేదదీననటటికలమాల పపూరరిరగపా ససస్టేటటటసింట్ తచేదదీ పపప
ఉనన్నా రరిటటపల బటాఖ్యలలెనత్స ఔటటాటటసిండడిసింగ్ చతెలిలసించబడడి ఉనన్నాపపుప్పడడు, అటటువసింటటి బటాఖ్యలలెనసుత్సలపపప ఎటటిస్టే ఫపపనననత్స ఛనరరర్జ్లలు
విధదిసించబడవపు.
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ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల పపపసససింగ్ పపాలససీ (SBICPSL Pricing Policy)
పప్రతి ననెల కనస చతెలిలసింపపు మమాతప్రమమే చచేయడసిం మీరర చతెలిలసించవలససన బటాక¼ పపప పరఖ్యవసపానసింగపా వడడర్డు చతెలిలసింపపుతత
తిరరిగరి చతెలిలసింపపుని ససింవతత్సరపాలలు తరబడడి సపాగదదీయడసింగపా పప్రతిఫలిససురసిందది . ఉదన – ఒక రరూ. 5000 లమావపాదచేవీ పపప
పప్రతిననెలమా కనసపపు బటాక¼ మొతరసిం (పప్రతిననెలమా ఐఎనఆర 200 కనససిం మొతనరనికకి లలోబడడి) గనక చతెలిలసించబడడుతతూ
ఉసింటట, పపూరరిర బటాక¼ మొతనరనిన్నా తిరరిగరి చతెలిలసించచేసిందసుకలు 44 ననెలల వరకలు సమయసిం పటస్టేవచసుచ.
ఉదనహరణ 3 కపారర్డు ససస్టేటటటసింట్ తచేదది - పప్రతి ననెల 2 వ తచేదది
3

మమారరిచ '15--2 ఏపసప్రల '15 మధఖ్య జరరిగరిన లమావపాదచేవీ

1) వపారరిర్షిక ఫసీజు రరూ. 500 –5 మమారరిచ’15 న
2) రరూ. 72.50 వరరిరసించచే పనసున్నాలలు– 5 మమారరిచ '15 న
3) ఆననెనలన కకొనసుగరోలలు. రరూ. 6000 - 15 మమారరిచ '15 న
2 మమారరిచ 2015 ససస్టేటటటసింట్ నసుసించి మముసిందసుకలు తీససుకలురపాబడడిన ఏ మమునసుపటటి బటాఖ్యలలెనత్స లలేదసు అని ఊహహిససర ,
కపారరర్డుదనరర తన 2 ఏపసప్రల ససస్టేటటటసింట్ రరూ. 6752.50 లమావపాదచేవీలనసు చడపపుతతూ పసొ సిందసుతనడడు. పపూరరిర మొతరసిం రరూ.
6573 కలు రకసిండ్ ఆఫ్ చచేయబడడి ఉసింటటుసిందది. బటాక¼ ఉనన్నా మొతనరనికకి పప్రతిగపా బటాక¼ ఉనన్నా పపూరరిర మొతనరనికకి లలేదన
కనస బటాక¼ మొతనరనికకి మధఖ్య ఏదతెపనన కకోససిం కపారరర్డుదనరర 22 ఏపసప్రల, 2015, అనగపా ససస్టేటటటసింట్ తచేదది నసుసిండడి 20
రరోజులకలమాల చతెలిలసించవలసస ఉసింటటుసిందది.
కపారరర్డుదనరర సమీప దశపాసింశ బిసిందసువపుకలు రకసిండ్ ఆఫ్ చచేయబడడిన కనస బటాక¼ మొతరసిం రరూ. 398 (మొతరసిం
చతెలిలసించవలససన బటాక¼ యొకక్కు 5%) + వరరిరసించచే పనసున్నాలని 22 ఏపసప్రల 2015 ననడడు, చతెలిలసింపపుచచేసపారని ఊహహిసడర,
ఫపపనననత్స ఛనరరర్జ్లలు అమలలులలో ఉనన్నా రకటటు వదద్ద విధదిసించబడతనయ మరరియము చతెలిలసించవలససన బటాక¼ మొతనరనికకి
జజోడడిసించబడతనయ. అమలలులలో ఉనన్నా 3.35% పప్ర.మమాససిం రకటటుని పరరిగణణిసడర, ఫపపనననత్స ఛనరరిర్జ్ లలెకకిక్కుసింపపు కకిక్రెసిందది
విధసింగపా చచేయబడడుతతుసిందది:
రరూ.

500

బటాఖ్యలలెనత్స

పపప

(5

మమారరిచ

నసుసిండడి

22

ఏపసప్రలl)

49

రరోజుల

కకోససిం:

(3.35*12)*(49/365)*500/100= రరూ. 26.98
వరరిరసించచే

రరూ.

72.5

పనసున్నాల

పపప

(5

మమారరిచ

నసుసిండడి

22

ఏపసప్రల)

49

రరోజుల

కకోససిం:

రరోజుల

కకోససిం:

(3.35*12)*(49/365)*72.50/100= రరూ. 3.91
రరూ.

6000

బటాఖ్యలలెనత్స

పపప

(15

మమారరిచ

నసుసిండడి

22

ఏపసప్రల)

39

(3.35*12)*(39/365)*6000/100= రరూ. 257.72
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రరూ.. 6,175 బటాఖ్యలలెనత్స పపప (22 ఏపసప్రల నసుసిండడి 2 మమే) 10 రరోజుల కకోససిం: (3.35*12)*(10/365)*6,175 /
100= రరూ.68
మొతరసిం ఛనరరిర్జ్ చచేయబడడిన వడడర్డు = రరూ. 356.61
3 ఏపసప్రల '15- 2 మమే ' 15.మధఖ్య కపారరర్డుదనరర ఏ లమావపాదచేవీలలు చచేయరని ఊహహిసడర 2 మమే తచేదదిననటటి ససస్టేటటటసింట్ లలో
చతెలిలసించవలససన బటాక¼ ఉనన్నాకకొనసుగరోలలు మొతరసిం, వడడర్డు చనరరర్జ్లలు, ఫసీజు మరరియము ఛనరరర్జ్లలు, ఏవనెపనన ఉసింటట మరరియము
అనిన్నా వరరిరసించచే పనసున్నాలలు చతెలిలసించవలససన మొతరసింగపా పప్రతిబిసింబిసపారయ.
కపారరర్డుదనరర గనక పప్రతి ననెల కనస బటాక¼ మొతరసిం (5%) చతెలిలసింపపు చచేసడర ఉసిండడి మరరియము వడడర్డు మొతనరనిన్నా కకూడన
చతెలిలసడర ఉసింటట అతనసు చతెలిలసించవలససన బటాక¼ని 20 ననెలలలోల (100%/ 5% – 20). కకిలయర చచేసపారరర.
F.

ఆలసఖ్యసింగపా చతెలిలసింపపు ఛనరరర్జ్లలు

చతెలిలసింపపు గడడువపు తచేదదీననటటికకి కనస బటాక¼ మొతరసిం చతెలిలసించకపసో తచే ఆలసఖ్యసింగపా చతెలిలసింపపు ఛనరరర్జ్లలు వరరిరసపారయ.
రరూ.0-200 వరకలు బటాక¼ ఉనన్నా మొతరసిం ససొ మముట కకోససిం ఏమీ ఉసిండదసు (నిల);
రరూ 200 కసింటట ఎకలుక్కువ. & రరూ. 500 వరకలు బటాక¼ ఉనన్నా మొతరసిం ససొ మముటకకోససిం రరూ .100;
రరూ 500 కసింటట ఎకలుక్కువ. & రరూ. 1000 వరకలు బటాక¼ ఉనన్నా మొతరసిం ససొ మముట కకోససిం రరూ.400;
రరూ 1000 కసింటట ఎకలుక్కువ. & రరూ. 10,000 వరకలు బటాక¼ ఉనన్నా మొతరసిం ససొ మముట కకోససిం రరూ.500;
రరూ.10,000 కసింటట ఎకలుక్కువ ఉనన్నా మొతరసిం ససొ మముట కకోససిం రరూ.750;
ఉదనహరణ 1 కపారర్డు ససస్టేటటటసింట్ తచేదది - పప్రతి ననెల 2 వ తచేదది.
3 జనవరరి '15 – 2 ఫసబప్రవరరి'15 మధఖ్య జరరిగరిన లమావపాదచేవీ
(1) రరూ. 5000 రరిటటపల కకొనసుగరోలలు. - 5 జనవరరి '15 న
(2) రరూ 5000 ఆననెనలన కకొనసుగరోలలు.- 15 జనవరరి'15 న
2 జనవరరి 2015 ససస్టేటటటసింట్ నసుసించి మముసిందసుకలు తీససుకలురపాబడడిన ఏ మమునసుపటటి బటాఖ్యలలెనత్స లలేదసు అని ఊహహిససర ,
కపారరర్డుదనరర తన 2 ఫసబప్రవరరి ససస్టేటటటసింట్ రరూ. 10,000 లమావపాదచేవీలనసు చడపపుతతూ పసొ సిందసుతనడడు. బటాక¼ ఉనన్నా
మొతనరనికకి పప్రతిగపా బటాక¼ ఉనన్నా పపూరరిర మొతనరనికకి లలేదన కనస బటాక¼ మొతనరనికకి మధఖ్య ఏదతెపనన కకోససిం కపారరర్డుదనరర
22 ఫసబప్రవరరి, 2015, అనగపా ససస్టేటటటసింట్ తచేదది నసుసిండడి 20 రరోజులకలమాల చతెలిలసించవలసస ఉసింటటుసిందది.
కపారరర్డుదనరర గనక 22 ఫసబప్రవరరి 2015 ననటటికకి కనస బటాక¼ మొతరసిం లలేదన ఎకలుక్కువ చతెలిలసింపపు చచేయకపసో తచే , అతనికకి
రరూ 500 (రరూ. 1000 కననన్నా ఎకలుక్కువ మరరియము రరూ .10,000 వరకలు రరూ. 500) ఆలసఖ్యసింగపా చతెలిలసింపపు ఛనరర్జ్
విధదిసించబడడుతతుసిందది.
ఉదనహరణ 2 కపారర్డు ససస్టేటటటసింట్ తచేదది - పప్రతి ననెల 2 వ తచేదది.
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3 ఫసబప్రవరరి'15 - 2 మమారరిచ’15 మధఖ్య జరరిగరిన లమావపాదచేవీ
1. రరూ. 2000 రరిటటపల కకొనసుగరోలలు. - 8 ఫసబప్రవరరి'15 న
2. రరూ. 2500 ఆననెనలన కకొనసుగరోలలు. - 19 ఫసబప్రవరరి'15 న
2 ఫసబప్రవరరి 2015 ససస్టేటటటసింట్ నసుసించి మముసిందసుకలు తీససుకలురపాబడడిన ఏ మమునసుపటటి బటాఖ్యలలెనత్స లలేదసు అని ఊహహిససర ,
కపారరర్డుదనరర తన 2 మమారరిచ ససస్టేటటటసింట్ రరూ. 4500 లమావపాదచేవీలనసు చడపపుతతూ పసొ సిందసుతనడడు. బటాక¼ ఉనన్నా మొతనరనికకి
పప్రతిగపా బటాక¼ ఉనన్నా పపూరరిర మొతనరనికకి లలేదన కనస బటాక¼ మొతనరనికకి మధఖ్య ఏదతెపనన కకోససిం కపారరర్డుదనరర 22 మమారరిచ,
2015, అనగపా ససస్టేటటటసింట్ తచేదది నసుసిండడి 20 రరోజులకలమాల చతెలిలసించవలసస ఉసింటటుసిందది
కపారరర్డుదనరర గనక 22 మమారరిచ 2015 ననటటికకి ఏ చతెలిలసింపపు చచేయకపసో తచే, అతనికకి రరూ 500 (రరూ. 1000 కననన్నా
ఎకలుక్కువ మరరియము రరూ .10,000 వరకలు రరూ. 500) ఆలసఖ్యసింగపా చతెలిలసింపపు ఛనరర్జ్ విధదిసించబడడుతతుసిందది.
పరరిమితి మీరరిన (ఓవరరిలమిట్) ఫసీజు - ఒక ససవపా ససింకకతసింగపా, కపారరర్డుదనరరనిచచే పప్రయతిన్నాసించబడడిన కకొనిన్నా కకక్రెడడిట్
పరరిమితి మీరరిన మరరియము పపపన ఉసిండచే లమావపాదచేవీలనసు ఎససస్బిఐ కపారర్డు అనసుమతిసపారరర. చతెలిలసించవలససన బటాక¼ మొతరసిం
గనక కకక్రెడడిట్ పరరిమితిని అతికక్రెమిససర, పరరిమితి-మీరరిన మొతరసిం యొకక్కు 2.5% పరరిమితి-మీరరిన ఫసీజునసు లలేదన రరూ
500 మొతరసిం, ఏదది ఎకలుక్కువనెపతచే అదది విధదిసించబడడుతతుసిందని దయచచేసస గమనిసించసిండడి . ఫసీజు మరరియము/లలేదన వడడర్డు
ఛనరరర్జ్ల కపారణసింగపా పరరిమితి-మీరరిన ససస్టేటస్ కకూడన వరరిరసింపజకయబడవచసుచ.
ఉదఛాహరణ 4:
కపారరర్డు ససస్టేటటటసింట్ తచేదదీ – పప్రతి ననెలమా 2 న
౩ డడిసపసింబర ’15 మరరియము 2 జనవరరి ’16 మధఖ్య చచేససన లమావపాదచేవీ
1)

డడిసపసింబర 15, ’15 న రరూ 500 రరిటటపల కకొనసుగరోలలు

2)

డడిసపసింబర 20, ’15 న రరూ.600 ఆననెల న
న కకొనసుగరోలలు

డడిసపసింబర 2, 2015 ససస్టేటటటసింట్ నసుసించి మముసిందసుకలు తీససుకలురపాబడడిన ఏ మమునసుపటటి బటాఖ్యలనసుత్స లలేదసు అని ఊహహిససర, ఆ
కపారరర్డుదనరర 2 జనవరరి ససస్టేటటటసింట్ రరూ 1100 లమావపాదచేవీలలు చడపససర సుసిందది, మొతర సిం చతెలిలసించవలససన ససొ మముట రరూ.
1100. చతెలిలసించవలససన బటాక¼కకి పప్రతిగపా పపూరరర మొతనరనికకి లలేదన కనస బటాక¼ మొతనరనికకి మధఖ్య, ఆ కపారరర్డుదనరర జనవరరి
22, 2016 అనగపా ససస్టేటటటసింట్ తచేదదీ నసుసిండడి 20 రరోజుల లలోపల చతెలిలసింపవలసస ఉసింటటుసిందది.
కపారరర్డుదనరర జనవరరి 22, 2016 న రరూ. 500 పపాకడిక చతెలిలసింపపు చచేససనటటు
ల ఊహహిససర ఫపపనననసుత్స చనరరర్జ్లలు అమలలులలో
ఉనన్నా రకటటు వదద్ద విధదిసింబడతనయ మరరియము చతెలిలసించవలససన బటాక¼ మొతనరనికకి జజోడడిసించబడతనయ. అమలలులలో ఉనన్నా
రకటటు 3.35% పప్ర.మమాససిం రకటటుని పరరిగణణిసర డ ఫపపనననసుత్స ఛనరరిర్జ్ లలెకకిక్కుసింపపు ఈవిధసింగపా జరరగముతతుసిందది
రరూ 500 బటాఖ్యలలెనత్స పపప ( 15 డడిసపసింబర నసుసిండడి 22 జనవరరి వరకలు) 39 రరోజులకలు:
(3.35*12) * (39/365) *500/100 = రరూ. 21.48
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రరూ 600 బటాఖ్యలలెనత్స పపప (20 డడిసపసింబర నసుసిండడి 22 జనవరరి వరకలు) 34 రరోజులకలు:
(3.35*12) * (34/365) *600/100 = రరూ. 22.47
రరూ 600 బటాఖ్యలలెనత్స పపప (22 జనవరరి నసుసిండడి 20 ఫపబవ
ప్ర రరి వరకలు) 10 రరోజులకలు:
(3.35*12) * (10/365) *600/100 = రరూ. 6.61
మొతర సిం చనరరిర్జ్ చచేయబడడిన వడడర్డు = రరూ. 50.56
డడిసపసింబర 3, ’16 మరరియము మమారరిచ 2, ‘2016
1)

ఫసబవ
ప్ర రరి 3, 2016 న పపాప్రరసింభ బటాఖ్యలలెనత్స రరూ. 650.56

2)

ఫసబవ
ప్ర రరి 5, 2016 న రరూ 1000 రరిటటపల కకొనసుగరోలలు

3)

ఫసబవ
ప్ర రరి 15, 2016 న రరూ 3000 ఆననెల న
న కకొనసుగరోలలు

ఫసబవ
ప్ర రరి 2, 2016 ససస్టేటటటసింట్ నసుసిండడి రరూ. 650.56 మమునసుపటటి బటాఖ్యలలెనత్స మముసిందసుకలు తీససుకలురపాబడడినదని
ఊహహిససర, చతెలిలసించవలససన మొతర సిం బటాక¼కకి పప్రతిగపా కపారరర్డుదనరర ఫసబవ
ప్ర రరి 22, 2016 కకి అనగపా ససస్టేటటటసింట్ తచేదదీ నసుసిండడి
20 రరోజుల లలోపల బటాక¼ ఉనన్నా పపూరరిర మొతనరనికకి లలేదన కనస బటాక¼ మొతనరనికకి మధఖ్య ఏదతెపనన చతెలిలసించవలసస
ఉసింటటుసిందది.
కపారరర్డుదనరర ఫసబవ
ప్ర రరి 15 చతెలిలసింపపు గడడువపు తచేదదీ లలోపపు మొతర సిం బటాక¼ చతెలిలసింపపు చచేసపారని ఊహహిససర, అమలలులలో ఉనన్నా
రకటటు 3.35% పప్ర.మమాససిం రకటటుని పరరిగణణిసర డ ఫపపనననసుత్స చనరరర్జ్ చతెలిలసింపపు ఈకకిక్రెసిందది విధసింగపా జరరగముతతుసిందది:
రరూ 650.56 బటాఖ్యలలెనత్స పపప (3 ఫపబవ
ప్ర రరి నసుసిండడి 15 ఫసబవ
ప్ర రరి వరకలు) 12 రరోజులకలు:
(3.35*12) *(12/365) * 650.56/100 = రరూ. 8.60
మొతర సిం చనరరర్జ్ చచేయబడడిన వడడర్డు = రరూ. 8.60
అవపుటటాటటసిండడిసింగ్ కకొనసుగరోలలు మొతర సిం, వడడర్డు చనరరర్జ్లలు, ఫసీజు మరరియము చనరరర్జ్లలు ఏమమమైనన ఉసింటట, మరరియము అనిన్నా వరరిరసించచే
పనసున్నాలలు చతెలిలసించవలససన మొతర సింగపా మమారరిచ 2 ససస్టేటటటసింట్ లలో పప్రతిబిసింబిసపారయ.
G. చతెలిలసింపపు నిరపాదరణ (డడిజజానర) ఫసీజు
ఒక చతెలిలసింపపు నిరపాదరణ ససిందరరసింలలో, రరూ. 350 కనసపపు ఛనరరర్జ్లకలు లలోబడడి, చతెలిలసించవలససన మొతరసిం యొకక్కు
2% చతెలిలసింపపు నిరపాదరణ ఫసీజుగపా కపారరర్డుదనరర నసుసించి ఛనరరిర్జ్ చచేయబడడుతతుసిందది.
H. ఇతర ఛనరరర్జ్లలు:


కపారరర్డు భరరర (రరపసలసపటసింట్) ఫసీజు: రరూ. 100 – రరూ. 250
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ఛనరరిర్జ్ ససలప్ తిరరిగరి పసొ సిందచే (రరిటటప్రవల) ఫసీజు: రరూ. 225/



చతెక్ ఫసీజు: రరూ. 100 (చతెక్ దనర్వీరపా రరూ. 2000 వరకలు చచేససన చతెలిలసింపపులలు)



చతెక్ పసక్ అప్ ఫసీజు: రరూ. 90/-



ససస్టేటటటసింట్ తిరరిగరి పసొ సిందచే (రరిటటప్రవల) ఫసీజు: 2 ననెలల కసింటట పపాత ససస్టేటటటసింటలకలు పప్రతి ససస్టేటటటసింటటుకలు రరూ.
100/-

విదచేశ కరకనత్స లమావపాదచేవీల రరససుమము: 3.5% (ఎలలెపట్ మినహ అనిన్నా కపారరర్డులలు కకోససిం) 1.99% (కకవలసిం ఎలలెపట్
కపారరర్డుదనరరల కకోససిం)విదచేశ కరకనత్స లమావపాదచేవీని ఐఎనఆర లలోకకి మమారకచసిందసుకలు ఉపయోగరిసించచే మమారరిప్పడడి రకటటు
విసపా/మమాసస్టేర కపారర్డు, కకససుని బటటిస్టే, ఎససస్బిఐ కపారర్డు తత లమావపాదచేవీ ససస్థిరపరచసుకకోబడడిన రరోజున వపాటటిని పపాలిసించచే మమారరిప్పడడి
రకటటుల, అవి లమావపాదచేవీ జరరిగరిన అదచే రరోజు అయ ఉసిండకపసో వచసుచ, ఆధనరసింగపా నిరపాద్ధరరిసించబడడుతతుసిందది. వీసపా /
మమాసస్టేరపాక్కురర్డు దనర్వీరపా పసించసుకకోబడడిన ఐఎన ఆర లలోకకి మమారచబడడిన మొతరసిం పపప 3.5% విదచేశ కరకనత్స లమావపాదచేవీ ఫసీజు
వరరిరసింపజకయబడడుతతుసిందది.
2.

పరరిమితతులలు

అసింతరర్గత ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల కకక్రెడడిట్ పప్రమమాణనల ఆధనరసింగపా కపారరర్డుదనరరలకలు కకక్రెడడిట్ పరరిమితి మరరియము నగదసు
పరరిమితి కకటటాయసించబడడుతతుసిందది (పపాప్రధమిక ఖమాతన హహో లర్డుర మమాదదిరరిగపా అవనే పరరిమితతులనసు యమాడ్-ఆన
కపారరర్డుదనరరలలు పసించసుకలుసింటటారర). కపారర్డు డతెలివరర సమయసింలలో ఈ పరరిమితి కపారరర్డుదనరరకలు తతెలియజకయబడతనయ.
కకక్రెడడిట్ పరరిమితి మరరియము నగదసు పరరిమితతులలు పప్రతి ససస్టేటటటసింట్ లలో కపారరర్డుదనరరనికకి తతెలియజయబడతనయ.
ససస్టేటటటసింట్

తయమారరచచేసస సమయసింలలో అసిందసుబటాటటులలో ఉనన్నా కకక్రెడడిట్ పరరిమితి (అనగపా ఉపయోగసిం కకోససిం

అసిందసుబటాటటులలో ఉనన్నా కకక్రెడడిట్ పరరిమితి) ససస్టేటటటసింట్ యొకక్కు ఒక భటాగసింగపా అసిందదిసించబడడుతతుసిందది. ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల
కక్రెమమానసుగతసింగపా కపారరర్డుదనరరని ఖమాతననసు సమీకడిసించి, అసింతరర్గత పప్రమమాణనల ఆధనరసింగపా కకక్రెడడిట్ దనరరని కకక్రెడడిట్
పరరిమితి పపసించవచసుచ లలేదన తగరిర్గసించవచసుచ. వపారరి కకక్రెడడిట్ పరరిమితిని పపసించసుకకోవపాలి అని కకోరరకలుననే కపారరర్డుదనరరలలు,
ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల కలు వపాప్రయడసిం మరరియము వపారరి ఆదనయసిం పప్రకటటిసడర ఆరరిస్థిక పతనప్రలలు అసిందదిసించడసిం దనర్వీరపా అలమా
చతెయఖ్యవచసుచ. ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల,

తమ ఏకకరైక అభీషపాస్టేనసుసపారసిం మరరియము అలమాగ అసిందదిసించబడడిన నడతన

పతనప్రల ఆధనరసింగపా, కపారరర్డుదనరరని యొకక్కు కకక్రెడడిట్ పరరిమితిని పపసించవచసుచ.
3.

బిలిలసింగ్ మరరియము ససస్టేటటటసింట్
a)

ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల, గత ససస్టేటటటసింట్ తరపార్వీత నసుసించి కపారరర్డుదనరర ఖమాతనకలు కకక్రెడడిట్ చచేయబడడిన చతెలిలసింపపులలు
మరరియము డతెబిట్ చచేయబడడిన లమావపాదచేవీలనసు చడపపుతతూ ఒక ననెలవపారర ససస్టేటటటసింట్
పసింపసససురసిందది,

అయతచే

ఆ

పసరరక్కునబడడిన

సమయసింలలో

ఖమాతన

సకకిక్రెయసింగపా

కపారరర్డుదనరరనికకి
ఉసిండడి

ఉసిండనలి.

ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల,ఒక పపూరర్వీ-నిరపాద్ధరరిత తచేదదిననడడు, తమ వదద్ద రరికపారరర్డులలోగల మమయలిసింగ్ చిరరననమమాకలు
కపారరర్డు ఖమాతనలలో లమావపాదచేవీలలు ససస్టేటటటసింట్ మమయల చచేయడసింగపాని, లలేదన తమ వదద్ద రరికపారరర్డులలోగల
ఇమమయల ఐడడికకి ఒక ససస్టేటటటసింట్ ఇమమయల దనర్వీరపా పసింపససించడసింగపాని చచేససురసిందది.
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b) కకక్రెడడిట్ కపారరర్డులలు కపారరర్డుదనరరలకలు ఒక రరివపాలిర్వీసింగ్ కకక్రెడడిట్ ససౌకరఖ్యసిం అసిందదిసపారయ . కపారరర్డుదనరర, ససస్టేటటటసింట్ పపప
మముదదిప్రసించబడడిన బటాక¼ ఉనన్నా కనస మొతరసిం మమాతప్రమమే చతెలిలసించచేసిందసుకలు ఎసించసుకకోవచసుచ మరరియము
అటటువసింటటి చతెలిలసింపపుని చతెలిలసింపపు గడడువపుతచేదది, ఇదది కకూడన మీ ససస్టేటటటసింట్ పపప మముదదిప్రసించబడడి ఉసింటటుసిందది , కకి
మముసిందసుగపా పసింపససించనలి. చతెలిలసించవలససన బటాక¼ బటాఖ్యలలెనత్స నసు తదసుపరరి ససస్టేటటటసింటలకలు మముసిందసుకలు
చచేరవనేససుకకోబడవచసుచ. కపారరర్డుదనరర బటాక¼ ఉనన్నా ససొ మముట మొతరసిం లలేదన కనస బటాక¼ మొతనరనికకి మిసించిన
మొతరసింలలో ఒక భటాగపానిన్నా చతెలిలసించచేసిందసుకలు కకూడన ఎసించసుకకోవచసుచ. కపారరర్డుదనరర కకక్రెడడిట్ పరరిమితికకి మిసించిన
ఏదతెపనన చతెలిలసించవలసస ఉనన్నా ససొ మముటకలు అదనసింగపా మమునసుపటటి ససస్టేటటటసింట్ లలలో ఏదతెపనన చతెలిలసించని కనస
బటాక¼ మొతరసిం కపారరర్డుదనరర యొకక్కు పప్రససురత కనస బటాక¼ మొతనరనికకి చచేరచబడడుతతుసిందది.
బటాక¼ ఉనన్నా కనస మొతరసిం చతెలిలసించవలససన బటాక¼ మొతనరనికకి 5% లలేదన రరూ. 200 (ఏదది ఎకలుక్కువనెపతచే అదది) పలస్
వరరిరసించచే అనిన్నా పనసున్నాలలు మరరియము ఇఎసింఐ (ఇఎసింఐ ఆధనరరిత ఉతనప్పదనల విషయసింలలో మమాతప్రమమే) అయ
ఉసింటటుసిందది. నగదసు లలేదన కకక్రెడడిట్ పరరిమితి అధదిగమిసించబడడిన ససిందరరసింలలో అధదిక పరరిమితి (ఓవరరిలమిట్)
(ఒవిఎల) మొతరసిం కకూడన ఎసింఎడడిలలో జతచచేయబడడుతతుసిందది. మమునసుపటటి ససస్టేటటటసింట్ లలలో ఏవనెపనన చతెలిలసించబడని
ఎసింఎడడి, ఏదతెపనన ఉసింటట, కకూడన కనస బటాక¼ మొతనరనికకి చచేరచబడడుతతుసిందది.
c) కపారరర్డు

యొకక్కు

చతెలిలసించవలససన

బటాక¼ల

కకరై

చచేయబడడిన

చతెలిలసింపపులలు

తదసుపరరి

ససస్టేటటటసింటలలలోల

గమురరిరసించబడతనయ (ఎకపాన్నాలలెడ్ర్జ్ చచేయబడతనయ).
d) కపారరర్డుదనరరని కపారరర్డు యొకక్కు చతెలిలసించవలససన బటాక¼లకలు పప్రతిగపా అసిందసుకలునన్నా చతెలిలసింపపులలు అనిన్నా కనస
బటాక¼ మొతనరనికకి (ఇసిందసులలో వరరిరసించచే అనిన్నా పనసున్నాలలు+ ఇఎసింఐ ఆధనరరిత ఉతప్పతతురల పపప ఇఎసింఐ + మొతరసిం
చతెలిలసించవలససన బటాక¼ యొకక్కు 5% ఉసింటటుసిందది), ఫసీజు & ఇతర ఛనరరర్జ్లలు, వడడర్డు ఖరరచలలు, బటాక¼ ఉనన్నా
బటాఖ్యలలెనత్సన్స్బదదిలీ, బటాక¼ ఉనన్నా కకొనసుగరోలలు మరరియము నగదసు అడనర్వీనత్స, ఈ కక్రెమసింలలో వీటటికకి పప్రతిగపా
సరరద్దబటాటటుచచేయబడతనయ.
e)

కపారర్డు ఖమాతన దదిశగపా చతెలిలసింపపులలు కకిక్రెసిందది మమారపార్గలలలో దచేని దనర్వీరపాననెపనన చచేయబడవచసుచ:

www.sbicard.com పపప లమాగరిన అవడసిం మరరియము ననెట్ బటాఖ్యసింకకిసింగ్ దనర్వీరపా చతెలిలసింపపు చచేయడననికకి Paynet
ఎసింపసకనసు లలేదన మీ ఎససస్బిఐ ఎటటిఎసిం కమ్ డతెబిట్ కపారరర్డు ఉపయోగరిసించడసిం దనర్వీరపా
ససస్టేటటటసింట్ వనెనసుక వనెపపపున అసిందజకయబడడిన మమయలిసింగ్ చిరరననమమాకలు ఒక చతెక్ లలేదన డనప్రఫస్టే మమయల చచేయడసిం
దనర్వీరపా.
మీ నగరసింలలో లలేదన నియముకరమమమైన భటారతీయ ససస్టేట్ బటాఖ్యసింక్ శపాఖలలలో ఉసించబడడిన ఎససస్బిఐ కపారర్డు డనప్రప్ బటాకలుత్సలలో ఒక
చతెక్ లలేదన డనప్రఫస్టే వనేయడసిం దనర్వీరపా.
చతెక్ / డనప్రఫస్టే "ఎససస్బిఐ కపారర్డు ససింఖఖ్య xxxx xxxx xxxx xxxx” కలు చతెలిలసించబడవలససనదననిగపా చచేయబడడి ఉసిండనలి..
ఇససఎస్:

ఎసింపసక చచేససుకకోబడడిన నగరపాలలోల ననేషనల ఆటటోమమేటటడ్ కకిలయరరిసింగ్ సససస్టేమ్ (ఎనఎససహహెచ)

దనర్వీరపా చతెలిలసింపపులలు చచేయవచసుచ.
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ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల పపపసససింగ్ పపాలససీ (SBICPSL Pricing Policy)
f) చతెలిలసించవలససన బటాక¼ బిలలులలనసు చతెలిలసించచేసిందసుకలు ఎససస్బిఐ కపారర్డు వివిధ విధనననలనసు అసిందదిససురసిందది , అదచే విషయసిం
ననెలవపారర సపస్టేటటటసింట్ వనెనకవనెపపపున మరరియము, ఎససీస్బిఐ కపారర్డు వనెబబపత్సట్ లలోనసు వివరరిసించబడడి ఉసింటటుసిందది
g) బిలిలసింగ్ వివపాదనలలు: ససస్టేటటటసింట్ తచేదది నసుసించి 30 రరోజులలోలపల ఏవనెపనన తచేడనల గమురరిసించి కపారరర్డుదనరర
ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల కకి తతెలియచచేస,సర మరరియము ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల ఈ తచేడనలలు వపాసరవమమేనని కనసుగరసింటట తపప్ప
ససస్టేటటటసింట్ లలోని విషయమాలనన్నా సరకరైనవని మరరియము కపారరర్డు దనరరచచే ఆమోదదిసించబడడిననయని భటావిసించబడడుతతుసిందది .
అలమాసింటటి సమమాచనరసిం అసిందదిన మీదట ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల తనతనక్కులిక పపాప్రతిపదదికన ఛనరర్జ్ ని వనెనకలుక్కు
మళళసించవచసుచ. తదసుపరరి పరరిశశోధనలలు పపూరరిర అయన తరపార్వీత, అటటువసింటటి ఛనరరర్జ్ల బటాధఖ్యత కపారరర్డుదనరర ఖమాతనకలు
ఉసింటట, పప్రతి చనరరిర్జ్ ససలప్ కలు రరూ. 225 చరపపుప్పన ఛనరరిర్జ్ ససలప్ తిరరిగరిపసొ సిందడసిం ఛనరరిర్జ్తత పపాటటు, తరరవపాత ససస్టేటటటసింట్ లలో
తిరరిగరి విధదిసించబడడుతతుసిందది.
h) కసస్టేమర ఫసరపాఖ్యదసుల పరరిషపాక్కురసిం: అనిన్నా పపప సపాస్థియకకి పపసించి తీససుకలుని వనెళళబడచే ఫసరపాఖ్యదసులలు ననోడల అఫసీసర,
పస.ఒ. బటాఖ్యగ్ 28 - జిపసఒ, నడఖ్యఢడిలీల – 110001 కకి మమారక్కు చచేయబడనలి లలేదన Nodalofficer@sbicard.com
కలు ఇ-మమయల చచేయబడనలి.
i) ససింపప్రదదిసింపపు వివరపాలలు:
అనన్ని ఫఫో నల నదుల్లిండడ :39 02 02 02 (మొబబపల నసుసిండడి కపాల చచేససటపపుప్పడడు మీ నగరసిం ఎససీస్టేడడ కకోడ్ మముసిందసు
ఉసించసిండడి)
లలేదన 1860 180 1290
ఎససస్బిఐ రరరైలలడ్వా కరగడడట్ కకారడ కకోసల్లిం: భటారతదచేశసింలలో ఎకక్కుడడి నసుసిండతెపనన ఎససస్బిఐ రకరైలలేర్వీ కకక్రెడడిట్ కపారర్డు హహెలప్ప లలెపన ని
ససింపప్రదదిసించసిండడి
అనిన్నా ఫసో నల నసుసిండడి 39 02 12 12 (మొబబపల నసుసిండడి కపాల చచేససటపపుప్పడడు మీ నగరసిం ఎససీస్టేడడ కకోడ్ మముసిందసు
ఉసించసిండడి)
లలేదన 1800 180 1295
ఉతత ర పప్రతతత్యుతతరకాలల (కరకసపాప్పసిండతెనత్స): మమయల దనర్వీరపా, మమేననేజర కకి వపాప్రయడసిం దనర్వీరపా - కసస్టేమర సరరర్వీసపస్,
ఎససస్బిఐ కపారర్డుర్డ్స్ & పసమమసింట్ సరరర్వీసపస్ పపప్రవనేట్ లిమిటటడ్., డడఎలఎఫ్ ఇనిన్ఫినిటట టవరత్స, టవర సస, 12 వ అసింతససుర,
బటాలక్ 2, బిలిర్డుసింగ్ 3, డడిఎలఎఫ్ సపపబర ససటట గమురపార్గవ-122002 (హరపాఖ్యనన) ఇసిండడియమా www.sbicard.com లలేదన
పసఒ బటాఖ్యగ్ 28 – జిపసఒ, నడఖ్య ఢడిలీల – 110001 వదద్ద
feedback@sbicard.com కలు ఇమమయల వపాప్రయడసిం దనర్వీరపా
4.

డడిఫపాలస్టే

విదచేశ కరకనత్స లమావపాదచేవీ రరససుమము వీసపా/మమాసస్టే ర కపారర్డు దనర్వీరపా షసర చచేయబడడిన ఐఎనఆర కలు మమారచబడడిన
మొతర సింపపప వరరిరసించబడడుతతుసిందది.
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కకక్రెడడిట్ కపారరర్డుదనరర యొకక్కు డడిఫపాలస్టే ససస్టేటస్ నసు ఆరరిస్బిఐ నసుసించి రరిజిససస్టేషన సరరిస్టేఫసకకట్ పసొ సిందదిన మరరియము వీటటిలలో
SBICPCL ఒక సభముఖ్యడడు ఐన కకక్రెడడిట్ ఇనన్ఫిరకటషన కసింపపనకకి నివనేదదిసించచే మముసిందసు, కపారరర్డుదనరరనికకి ఒక ననెల ననోటటస్
ఇవర్వీబడడుతతుసిందది.
ఒకవనేళ కపారరర్డుదనరర డడఫపాలస్టే ర గపా నివనేదదిసించబడడిన తరరవపాత అతని/ఆమమ బకపాయలలు చతెలిలసించినచరో, SBICPSL
కకక్రెడడిట్ ఇనన్ఫిరకటషన కసింపపన నసుసిండడి డడిఫపాలస్టే ర ససస్థి తిని విరమిసించసుకలుసింటటుసిందది. వినియోగదనరరని ఋణ నివనేదదికలలో ఈ
మమారరప్పలలు పప్రతిబిసింబిసించటటానికకి45-60 రరోజులలు పటస్టే వచసుచ.
కకక్రెడడిట్ కపారర్డు ససౌకరపాఖ్యల పరరిపపాలక నియమమాలలు మరరియము నిబసింధనలలు సపసల మమసింటరర / యమాడ్-ఆన కపారరర్డుదనరరలకలు
కకూడన వరరిరసర పాయ.
SBICPSL పప్రతి ననెలమా సడచిసించిన ఫపారపాటటటోల కకక్రెడడిట్ ఇనన్ఫిరకటషన కసింపపన కకి కపారరర్డుదనరర డచేటటా సమరరిప్పససురసిందది. ౩౦
రరోజుల సమయసింలలో కకక్రెడడిట్ ఇనన్ఫిరకటషన కసింపపన సమరరిప్పసించిన డచేటటానసు వపారరి సరర్వీరరక్కు అపసోల డ్ చచేసర సుసిందది.
డడిఫపాలస్టే ససిందరరసింలలో, కపారరర్డు ఖమాతనపపప చతెలిలసించబడవలసస ఉనన్నా ఏదతెపనన బటాక¼ సపటటిలలెటసింట్ కకోససిం కపారరర్డుదనరరకలు
ఎపప్పటటికపపుప్పడడు పసో స్స్టే, ఫపాఖ్యక్త్స, టటలిఫసో న, ఇ-మమయల, ఎస్ఎసింఎస్ ససిందచేశసిం దనర్వీరపా రరిమమమైసిండరలనసు పసింపససించడసిం
మరరియము/లలేదన గమురరరచచేస,స అనసుసరణ చచేసస, బటాక¼లలు వసడలలు చచేసససిందసుకలు మమూడవ పపారరస్టేలనసు నియమిసించడసిం
జరరగముతతుసిందది. ఆ విధసింగపా నియమిసించబడడిన ఏదతెపనన మమూడవ పపారరస్టే, రరణ ససకరణ పపప పప్రవరరనన నియమమావళకకి
పపూరరిరగపా కటటుస్టేబడడి ఉసింటటారర.
పపాప్రథమిక కపారరర్డుదనరర దదివపాలమా తీససనన లలేదన మరణణిసించిననగపాని కపారర్డు ఖమాతనపపప చతెలిలసించవలససన బటాక¼ ససొ మముట
మొతరసిం, విధదిసించబడడిన కపాన ఇసింకపా కపారర్డు ఖమాతనకకి ఛనరరిర్జ్ చచేయబడని ఏవనెపనన ఛనరరర్జ్ల మొతరసింతత కలిపస , వనెసింటననే
ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల కలు పపూరరిరగపా చతెలిలసించవలససనదది అవపుతతుసిందది మరరియము కపారరర్డు ఖమాతన వనెసింటననే రదసుద్ద
అయపసో తతుసిందది. కపారరర్డు ఖమాతనపపప ఉనన్నా ఏవనెపనన చతెలిలసించవలససన బటాక¼ ససొ మముట సపటటిల చచేసససిందసుకలు పపాప్రథమిక
కపారరర్డుదనరరని ఎససస్టేట్ బటాధఖ్యత కలిగరి ఉసింటటుసిందది మరరియము అటటువసింటటి చతెలిలసించవలససన బటాక¼ ససొ మముట తిరరిగరి వసడలలు
చచేససుకకోవడసింలలో అయయేఖ్య చటస్టేపరమమమైన ఫసీజు మరరియము ఖరరచలతత సహ అనిన్నా ఖరరచల నసుసించి ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల
కలు పరరిహరసిం చతెలిలసించనలి. ఇటటువసింటటి తిరరిగరిచతెలిలసింపపుల పపసిండడిసింగరోల ఉసిండగపా, ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల తమ అమలలులలో
ఉనన్నా రకటల వదద్ద ఫపపనననత్స ఛనరరర్జ్లలు విధదిసించడసిం కకొనసపాగరిససురసిందది.
5

కపారరర్డుదనరరతనసిం మముగరిసింపపు/రదసుద్ద

a)

ఏ సమయసింలలోననెపనన కపారరర్డుదనరర ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల కలు వపాప్రయడసిం దనర్వీరపా లలేదన ఎససస్బిఐ కపారర్డు హహెలప్ప

లలెపన కకి కపాల చచేయడసిం దనర్వీరపా, మరరియము కపారరర్డు (లలు) నసు ఏటవపాలలుగపా కకోయడసిం దనర్వీరపా ఒపప్పసిందసిం రదసుద్ద
చచేససుకకోవచసుచ. లిఖిత అభఖ్యరద్ధన ఆధనరసింగపా యమాడ్ ఆన కపారరర్డులతత సహ అనిన్నా కపారరర్డులలు రదసుద్ద చచేయబడతనయ.

11

ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల పపపసససింగ్ పపాలససీ (SBICPSL Pricing Policy)
కపారరర్డు ఖమాతనలలో చతెలిలసించవలసస ఉనన్నా బటాక¼ మొతనరలనసు చతెలిలసించిన తరరవపాత రదసుద్ద అమలలులలోకకి వససురసిందది . ఏ
వపారరిర్షిక, చచేరడసిం లలేదన పపునరరదద్ధరణ ఫసీజు ఒక అనసులలోమమానసుపపాతసిం ఆధనరసింగపా తిరరిగరి చతెలిలసింపపు చచేయబడడుతతుసిందది .
b) వపాఖ్యపపార లలేదన ససురక్షతన కపారణనల రరతనఖ్య అదది అవసరమని ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల గనక సహహేతతుకసింగపా విశర్వీససససర
మరరియము/లలేదన ఏదతెపనన చటటాస్టేనిన్నా అమలలుచచేసస ఏజకనత్స మరరియము/లలేదన ఏదతెపనన పప్రభముతర్వీ అధదికపారరలలు అభఖ్యరద్ధన
పపప మరరియము/లలేదన ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల & వపారరి వినియోగదనరరకలు వరరిరసించచే చటటాస్టేలలు & నియసింతప్రణల కకిక్రెసింద,
మముసిందసుగపా ననోటటససు ఇవర్వీకలుసిండన ఏ సమయసింలలోననెపనన ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల కపారరర్డుదనరర యొకక్కు ఖమాతన వపాడకపానిన్నా
పరరిమితసిం చచేయడసిం, రదసుద్ద చచేయడసిం లలేదన ససపప్పసిండ్ చచేయడసిం కకూడన చచేయవచసుచ.
చతెలిలసించవలససన బటాక¼ చతెలిలసించడసిం కపారరర్డుదనరర గనక ఎగవనేససర, లలేదన అసిందదిసించబడడిన కకక్రెడడిట్ పరరిమితి గనక
అధదిగమిసస,ర కకక్రెడడిట్ కపారరర్డు పపప వసతిని ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల ససపప్పసిండ్ చచేయవచసుచ. ఒపప్పసిందసిం మముగరిససన తరపార్వీత
లలేదన కపారర్డు ఖమాతన ససపప్పసిండ్ చచేయబడడి ఉనన్నాపపుప్పడడు కపారర్డు ఉపయోగరిసించరపాదసు.

c)

అటటువసింటటి పరరిససస్థితిలలో, కపారరర్డుదనరర తపప్పక (చటస్టేసిం దనర్వీరపా అవసరమమమైన ఏదతెపనన ఎగవనేత లలేదన ఇతర

ననోటటససుకలు లలోబడడి) ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల కలు ఖమాతన పపపగల చతెలిలసించవలససన బటాక¼ మొతనరనిన్నా వనెసింటననే చతెలిలసించవలసస
ఉసింటటుసిందది. ఇసిందసులలో ఇసింకపా ఖమాతనకలు ఛనరరిర్జ్ చచేయబడని అనిన్నా లమావపాదచేవీలలు మరరియము ఇతర మొతనరలతత సహ
ఒపప్పసిందసిం పప్రకపారసిం ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల కలు బటాక¼ ఉనన్నా అనిన్నా మొతనరలలు ఉసింటటాయ. కపారరర్డుదనరర అటటువసింటటి అనిన్నా
మొతనరలనసు చతెలిలసించచేటసింతవరకలు కపారరర్డుదనరరని ఖమాతన మమూససవనేయబడడినదననిగపా పరరిగణణిసించబడదసు.
6.

కపారరర్డు కకోలలోప్పవడసిం/దద సింగతనసిం/దసురరిర్వీనియోగసిం
a) పపాప్రధమిక లలేదన ఏదతెపనన అదనపపు కకక్రెడడిట్ కపారర్డు చరోటటుతపసప్పపసో యనన, కకోలలోప్పయనన, దదో చసుకకోబడడినన,
రరూపహహీనసిం చచేయబడడినన, అసిందసుకకోవలససన సమయమానికకి అసిందసుకకోబడకపసో యనన, లలేదన కపారరర్డుదనరరని
అనసుమతి లలేకలుసిండన కకక్రెడడిట్ కపారర్డు ఉపయోగరిసించబడడుతతసిందని అతడడు/ఆమమ అనసుమమానిసించినన వీలలెపనసింత
తర్వీరగపా కపారరర్డుదనరర ఎససస్బిఐ కపారర్డు హహెలప్ప లలెపన వదద్ద ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల ని ససింపప్రదదిసించనలి. ఒకసపారరి ఒక కపారరర్డు
కకోలలోప్పయనటటులగపా నివనేదదిసించబడడితచే, అదది గనక తరరవపాత కపారరర్డుదనరరని దనర్వీరపా తిరరిగరి పసొ సిందబడడితచే, దననిని
ఎటటిస్టే పరరిససస్థితతులలోలనడ ఉపయోగరిసించరపాదసు, మరరియము కపారరర్డుదనరర కపారరర్డుని ఏటవపాలలుగపా రకసిండడు మముకక్కులలుగపా
కతిరరరిసించనలి.


కపారరర్డుదనరర ఐవిఆర పపప లలేదన మమా వనెబబపత్సట్ sbicard.com పపప లలేదన ఎస్ఎసింఎస్ ఆధనరరిత ససవ దనర్వీరపా
గపాని కకూడన తక్షణమమే కపారరర్డు బటాలక్ చచేయవచసుచ
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మీ కకోలలోప్పయన/ దదో చసుకకోబడడిన కపారరర్డుని ఎస్ఎసింఎస్ దనర్వీరపా బబ లక్ చచేసససిందసుకలు మీ నమోదతెపన
మొబబపల నసింబర నసుసిండడి 5676791 కలు BLOCK XXXX అని ఎస్ఎసింఎస్ పసింపససించసిండడి. కకవలసిం
ఎస్ఎసింఎస్ బటాలక్ XXXX నిరరోధదిసించచేసిందసుకలు. (XXXX =

మీ కపారర్డు ససింఖఖ్య యొకక్కు చివరరి 4

అసింకకలలు). మీరర అభఖ్యరస్థిన చచేససన 5 నిమిషపాలలోల మీకలు ఒక ధధృవీకరణ ఎస్ఎసింఎస్ అసిందకపసో తచే,
దయచచేసస కపారరర్డు బబ లక్ చచేయబడడిసిందని పరరిగణణిసించకసిండడి. మీ కపారరర్డు వనెసింటననే బబ లక్ చచేయసించసుకకోవడననికకి
మరరియము ఏదతెపనన దసురరిర్వీనియోగసిం నివపారరిసించడననికకి దయచచేసస హహెలప్ప లలెపన కకి కపాల చచేయసిండడి.
b) ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల కలు కకోలలోప్పయనటటుల రరిపసో రస్టే చచేయడననికకి పపూరర్వీసిం కపారరర్డు ఖమాతనపపప ఏవనెపనన లమావపాదచేవీల
వలన కలిగక నషపాస్టేనికకి ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల బటాధఖ్యత వహహిసించదసు మరరియము అసిందసుకలు కపారరర్డుదనరరదచే పపూరరిర బటాధఖ్యత.
కకోలలోప్పవడసిం లలేదన దద సింగతనసిం గమురరిసించి ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల కలు తతెలియజకయడసింతత పపాటటు, ఏదతెపనన కకక్రెడడిట్ కపారరర్డు(ల)
దద సింగతనసిం గమురరిసించి కపారరర్డుదనరర పసో లీససుకలు రరిపసో రస్టే చచేయమాలి మరరియము ఎఫ్ఐఆర దనఖలలు చచేయమాలి. అయతచే,
కపారరర్డుదనరరని సమటతితత లలేదన ఒక అదనపపు కపారరర్డు గక్రెహహీత యొకక్కు సమటతితత, ఎవరకరైనన కపారరర్డు లలేదన పసఐఎన
(PIN) పసొ సిందది దసురరిర్వీనియోగసిం చచేససనపపుప్పడడు అనిన్నా నషపాస్టేలకలు కపారరర్డుదనరరనిదచే బటాధఖ్యత అయ ఉసింటటుసిందది .
c )

కపారరర్డుదనరర గనక మోసపపూరరితసింగపా పప్రవరరిరసించి ఉసింటట అనిన్నా నషపాస్టేలకలు కపారరర్డుదనరరనిదచే బటాధఖ్యత అయ

ఉసింటటుసిందది. కపారరర్డుదనరర గనక సహహేతతుకమమమైన రక్షణ లలేకలుసిండన వఖ్యవహరరిసించి ఉసింటట,

కలిగక అనిన్నా నషపాస్టేలకలు

కపారరర్డుదనరరనిదచే బటాధఖ్యత అయ ఉసిండవచసుచ. ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల పసరరక్కునన్నా విధసింగపా రక్షణలనసు అనసుసరరిసించసింలలో
కపారరర్డుదనరర విఫలమమమైతచే ఇదది వరరిరసించవచసుచ.
d) కపారరర్డుదనరర లలేదన ఎవరకరైనన అదనపపు కపారరర్డుదనరరని సడచిసించకలుసిండన, కపారరర్డు లలేదన పసఐఎన (PIN) యొకక్కు
కకోలలోప్పవడసిం, దద సింగరిలిసించబడటసిం లలేదన దసురరిర్వీనియోగపానికకి ససింబసింధదిసించినదది అని ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల
పరరిగణణిసించచే ఏదతెపనన సమమాచనరపానిన్నా, పసో లీససు లలేదన ఇతర ససింబసింధదిత అధదికపారరలకలు ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల
అసిందజకయవచసుచ.
e) మీ కకక్రెడడిట్ ఖమాతనలలో మీ మొబబపల నసింబర తత సహ ససింపప్రదదిసింపపు వివరపాలలలొ మమారరప్పలనసు వఖ్యవసస్థిలలో మీ కకొతర
అలమాగక అసింతకలుమముసిందసు గల ససింపప్రదదిసింపపు వివరపాలకలు తతెలియజకయబడడుతతుసిందది . మమా రరికపారరర్డులలలో మొబబపల
నసింబర తత సహ మీ పప్రససురత ససింపప్రదదిసింపపు వివరపాలనసు అపసర్డుట్ చచేసస ఉసించనలని సలహ ఇవర్వీబడడుతతసిందది .
f)

కకొనిన్నా కపారరర్డులపపప ఎససస్బిఐ కపారరర్డు కపాసింపసల మమసింటరర కకోలలోప్పయన/దద సింగరిలిసించబడడిన కపారరర్డు భీమమా కవర అసిందదిసర సుసిందది. ఈ
భీమమా టటాటటా ఎఐజి జనరల ఇనడత్సరకనత్స కసింపపన లలేదన ఎససస్బిఐ ఎపప్పటటికపపుప్పడడు నిరయసించచే ఇతర భీమమా
కసింపపనలలు అసిందదిసర పాయ. ఏదతెపనన కకలయమ్ పరరిషపాక్కురసిం విషయసింలలో తలలెతచేర వివపాదనలకలు టటాటటా ఎఐజి జనరల
ఇనడత్సరకనత్స కసింపపన బటాధఖ్యత వహహిసర సుసిందది మరరియము ఎససస్బిఐ కపారరర్డు కకలయమ్ పరరిషపాక్కురసింలలో తలలెతచేర వివపాదనలకలు
బటాధఖ్యత వహహిసించదసు. భీమమా మరరినిన్నా వివరపాల కకోససిం నిబసింధనలలు మరరియము నియమమాల వివపాదనల కకోససిం
కపారరర్డుదనరరలలు సపార్వీగత కకిట్ లలోని కరపతప్రసిం లలేదన www.sbicard.com నసు చడడవలససనదదిగపా సలహ
ఇవర్వీటమమమైనదది.
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7.

వనెలలడడిసింపపు

భటారత ఆరరిద్ధక వఖ్యవసస్థి నసు కపారపాఖ్యచరణ మరరియము ససస్థి రతర్వీసిం మమరరగముపరరిచచేసిందసుకలు పప్రధమ పప్రయతన్నాసింగపా కకక్రెడడిట్
ఇనన్ఫిరకటషన కసింపపన భటారతదచేశ పప్రభముతర్వీసిం మరరియము రరిజరరర్వీ బటాఖ్యసింకలు అఫ్ ఇసిండడియమా (ఆరరిస్బిఐ) చచే చచేపటస్టే బడడిసిందది.
బటాఖ్యసింకలులలు మరరియము ఆరరిద్ధక ససింసస్థి ల మధఖ్య సమమాచనర మమారరిప్పడడి కకోససిం ఒక సమరద్ధ వసింతమమమైన వఖ్యవసస్థి గపా
అసిందదిసించటటానికకి ఆరరిస్బిఐ పప్రయతనన్నాలకలు ఇదది దనసున్నాగపా ఉసిందది, వివిధ ససింసస్థి ల నసుసించి మమరరగకన
రై కకక్రెడడిట్ నిబసింధనలలు
పసొ సిందసుటకలు కపారరర్డుదనరరలకలు ఇదది తతడప్పడడుతతుసిందది.
కపారరర్డుదనరర SBICPSL తమ సమమాచనరపానిన్నా కకక్రెడడిట్ ఇనన్ఫిరకటషన కసింపపన (ఆరరిస్బిఐ నసుసించి రరిజిససస్టేషన సరరిస్టేఫసకకట్
పసొ సిందదిన)కకి పసించటటానికకి అధదికపారసిం కలిగరి ఉసిందని అసింగరకరరిసర పాడడు.
కపారరర్డుదనరర తిరరిగరి చతెలిలసింపపులకలు ససింబసింధదిసించిన సమమాచనరపానిన్నా SBICPSL 45 నసుసిండడి 60 రరోజుల వఖ్యవధదిలలో కకక్రెడడిట్
ఇనన్ఫిరకటషన కసింపసన కకి అసిందదిసర సుసిందది.
వివపాదసిం తలలెతిరన ససిందరరసింలలో కపారరర్డుదనరరనసు డడిఫపాలస్టే ర గపా నివనేదదిసించచే మముసిందసు రరిపసో రరిస్టేసింగ్ విధననననికకి SBIPSL
తగరిన సవరణలలు చచేసర సుసిందది. ఐతచే సమమాచనరపానిన్నా బహహిరర్గతసిం / విడడుదల చచేయటసిం అటటువసింటటి వివపాదనలనసు
దరపాఖ్యపపుర చచేసస పరరిషక్కురరిసించటటానికకి అసిందసుబటాటటులలో ఉనన్నా సమయసిం మీద ఆధనరపడడి ఉసింటటుసిందది అని కకూడన
గమనిసించనలి.
ఆ మమేరకలు కపారరర్డుదనరరనికకి ఎటటువసింటటి ననోటటససు లలేకలుసిండన పప్రససురతసిం ఉనన్నా లలేదన భవిషఖ్యతతుర కకక్రెడడిట్ బమూఖ్యరరోలతత
కపారరర్డుదనరరని సమమాచనరపానిన్నా పసించసుకలుననేసిందసుకలు ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల అధదికపారసిం కలిగరి ఉసిందని మరరియము అటటువసింటటి
సమమాచనరసిం కపారరర్డుదనరరని యొకక్కు పపాజిటటివ లలేదన ననెగటటివ పనితీరర/ఎగవనేతకలు ససింబసింధదిసించినదతెప ఉసిండవచసుచ
అని కపారరర్డుదనరర అసింగరకరరిససురననన్నారర. ఇటటువసింటటి అపసర్డుడ్ కకక్రెడడిట్ బమూఖ్యరరో నివనేదదికలలో పప్రతిబిసింబిసించచేసిందసుకలు 45-60
రరోజులలు పటస్టేవచసుచ.
కకక్రెడడిట్ బమూఖ్యరరోలలు

అనబడచేవి భటారతీయ

ఆరరిద్ధక

వఖ్యవసస్థి యొకక్కు

కపారపాఖ్యచరణ మరరియము

ససస్థిరతర్వీసిం

మమరరగముపరరిచచేసిందసుకలు భటారత పప్రభముతర్వీసిం మరరియము భటారతీయ రరిజరర్వీ బటాఖ్యసింక్ (ఆరరస్బిఐ) దనర్వీరపా ఒక పపాప్రరసింభ
యతన్నాసిం. బటాఖ్యసింకలులలు మరరియము ఆరరిస్థిక ససింసస్థిల మధఖ్య సమమాచనర మమారరిప్పడడి కకోససిం ఒక సమరస్థివసింతమమమైన
యసింతనప్రసింగపానిన్నా అసిందదిసించడననికకి ఆరరిస్బిఐ పప్రయతనన్నాల కక్రెమసింలలో ఇదది ఉసిందది , తదనర్వీరపా వివిధ ససింసస్థిల నసుసించి
మసించి కకక్రెడడిట్ నిబసింధనలలు వినియోగరిసించసుకలుననేసిందసుకలు కపారరర్డుదనరరలకలు తతడప్పడడుతతుసిందది.
ఆరరిస్థిక ససింసస్థి, యజమమాని మరరియము కపారరర్డు ఖమాతనలలు, నిరపాద్ధరణ మరరియము ఇతర పరరిపపాలనన ససవల సరకరైన
కపారపాఖ్యచరణ కకోససిం ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల దనర్వీరపా నియమిసించబడడిన ఇతర మమూడవ పపారరస్టేలకలు చతెలిలసింపపులలోల ఎగవనేతతత
సహ కపారరర్డుదనరరని సమమాచనరసిం పసించసుకలుననేసిందసుకలు ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల అధదికపారసిం కలిగరి ఉసిందని కకూడన కపారరర్డుదనరర
అసింగరకరరిససురననన్నారర.
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ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల లలేదన దనని గమూ
క్రె పపు కసింపపనలలు, సబిత్సడడియరరలలు, అనసుబసింధ ససింసస్థిలలు మరరియము/లలేదన
సహచరరల వివిధ ఉతప్పతతురలలు మరరియము ససవల మమారకక్కుటటిసింగ్ మరరియము అసిందదిసించచే పప్రయోజననల కకోససిం,
కపారరర్డుదనరరని

సమమాచనరపానిన్నా

ఎససస్బిఐససపసఎస్ఎల

ఏదతెపనన

పసరకసింట్,

సబిత్సడడియరర,

అనసుబసింధ

ససింసస్థితత

పసించసుకకోవచసుచ కకూడన.
ఎససస్బిఐ కపారరర్డు అతఖ్యసింత మముఖఖ్యమమమైన నియమమాలలు మరరియము నిబసింధనలలు www.sbicard.com వదద్ద కకూడన
అసిందసుబటాటటులలో ఉననన్నాయ

మముఖఖ్యమమమైన రకగముఖ్యలలేటరర సమమాచనరసిం
ఈకపారరర్డు భటారతదచేశసిం మరరియము విదచేశపాలలలో ఉపయోగపానికకి చతెలల లుతతుసిందది. అయతచే, ఇదది ననేపపాల
మరరియము భమూటటాన లలలో విదచేశ కరకనత్స లమావపాదచేవీలలు చచేయటటానికకి చతెలలదసు.
భటారతదచేశసిం వనెలలుపల లమావపాదచేవీల కకోససిం కపారరర్డు వపాడడుక ఆరరిస్బిఐ ఎకకత్స సింజి కసింటటోప్రల నియసింతప్రణలలు
మరరియము విదచేశ మమారక దప్రవఖ్య నిరర్వీహణ చటస్టే సిం, 1999 సహ వరరిరసించచే చటటాస్టేనికకి అనసుగముణసింగపా చచేయమాలి.
ఇసింటరకన్నాట్ వపాఖ్యపపార పసో రస్టేల దనర్వీరపా విదచేశ మమారక టటప్రడడిసింగ్ కలు అనసుమతి లలేదసు. ఏవనెపనన ఉలల సింఘనలలు
లలేదన అనసుసరరిసించడననికకి విఫలసిం ఐన ససిందరరసింలలో మీరర శక# చరఖ్యకలు బటాధసుఖ్యలలు కపావచసుచ. విదచేశ
మమారక అధదికపారపానికకి ససింబసింధదిసించి మీ అధదీకధృత డడలర (ఎడడి) నసు ససింపప్రదదిసించనలి.
కకక్రెడడిట్ కపారరర్డు ఖమాతనలలో ఏదతెపనన కకక్రెడడిట్ బటాఖ్యలలెనత్స ఉసింటట దదీనిని మీకలు తిరరిగరి ఇవర్వీటటానికకి ఎససస్బిఐ
కపారరర్డుకలు అధదికపారసిం ఉసిందది.
కకక్రెడడిట్ కపారరర్డులనసు విదచేశ ససింసస్థి లలలో పపటస్టే టుబడడులకలు లలేదన విదచేశ ససింసస్థి ల ఏరపాప్పటటు వసింటటి
పపటస్టే టుబడడుల లమావపాదచేవీల కకోససిం దయచచేసస ఉపయోగరిసించవదసుద్ద ఎసిందసుకసింటట ఆరరిస్బిఐ మమాసస్టే ర డతెపరకక్షన –
నివపాససతతుల దనర్వీరపా విదచేశపాలలలో ఉమటడడి పపటస్టే టుబడడి / పపూరరిరగపా ససొ సింతమమమైన అనసుబసింధ ససింసస్థి కకిక్రెసింద ఇదది
అనసుమతిసించబడడిన పధద్ధ తి కపాదసు.
ఆరరిస్బిఐ మమాసస్టే ర సరరక్కులర పప్రకపారమము – నివపాససతతులకలు భటారతదచేశసిం నసుసించి ఇతర చతెలిలసింపపుల
ససౌకరపాఖ్యలపపప మమాసస్టే ర సరరక్కు%లర, నిషసధదిసించబడడిన లమాటరర టటికకటల టు, నిషసదద్ధ లలేదన బహహిషక్కురరిసించిన పతిప్రకలలు
వసింటటి వపాటటి కకొనసుగరోలలు, లమాటరరలలలో పపాలలొర్గ నటసిం, కపాల బటాఖ్యక్ సరరర్వీససులకలు చతెలిలసింపపులలు మొదలలెపన వపాటటి
కకోససిం వపాడటసిం నిషసధసిం, ఎసిందసుకసింటట అటటువసింటటి వససురవపులలు/కపారఖ్యకలమాపపాలకలు విదచేశ మమారకసిం
తీససుకకోవటటానికకి అనసుమతి లలేదసు. మరరినిన్నా వివరపాల కకోససిం నివపాససతతుల కకోససిం భటారతదచేశసిం నసుసిండడి ఇతర
చతెలిలసింపపులలు ససౌకరపాఖ్యల పపప మమాసస్టే ర సరరక్కులర నసు చడడసిండడి.
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1: ఛనరరర్జ్ల షపడడఖ్యల
ఫసీజు
వపారరిర్షిక ఫసీజు (ఒకక సపారరి)

రరూ.. 0 - రరూ.. 4999

పపునరరధద్ధరణ (రకనడఖ్యవల) ఫసీజు (పప్ర.ససిం .)

రరూ.. 0 - రరూ.. 4999

యమాడ్-ఆన ఫసీజు (పప్ర.ససిం .)

ఏమీ లలేదసు (నిల)

పసొ డడిగరిసించబడడిన కకక్రెడడిట్
20-50 రరోజులలు (రరిటటయల కకొనసుగరోళళపపప మమాతప్రమమే మరరియము అసింతకలు
వడడర్డు రహహిత కకక్రెడడిట్ వఖ్యవధది

పపూరర్వీపపు ననెల చతెలిలసించవలససన బటాక¼ మొతరసిం పపూరరిరగపా చతెలిలసించబడడి
ఉసింటట మమాతప్రమమే వరరిరససురసిందది)

ఫపపనననత్స ఛనరరర్జ్లలు#
3.35% పప్ర.ననెల. (40.2% పప్ర.ససిం.) ససురకడితసిం చచేయబడని (అన
సపకకూఖ్యరర్డు) కపారరర్డుల కకోససిం; 2.5% పప్ర.ననెల (30% పప్ర.ససిం.) ససురకడితసిం
చచేయబడడిన (సపకకూఖ్యరర్డు) కపారరర్డుల కకోససిం
చతెలిలసించవలససన బటాక¼ మొతరసిం యొకక్కు 5% (కనససిం. రరూ.. 200) +
అనిన్నా వరరిరసించచే పనసున్నాలలు + ఇఎసింఐ (ఇఎసింఐ ఆధనరరిత ఉతనప్పదనల
కనసపపు బటాక¼ మొతరసిం

విషయసింలలో) + ఒవిఎల మొతరసిం (ఏదతెపనన ఉసింటట)

నగదసు అడనర్వీనత్స
కకక్రెడడిట్ పరరిమితి యొకక్కు 80% వరకలు (గరోలర్డు మరరియము టటపటటానియసింకలు
గరరిషస్టేసింగపా 12 కక / రరోజు & పపాలటటినసిం కపారరర్డులలు & ససగకన్నాచర కపారరర్డులకలు
నగదసు అడనర్వీనత్స పరరిమితి

15 కక / రరోజు)

ఉచిత కకక్రెడడిట్ వఖ్యవధది

ఏమీ లలేదసు (నిల)
3.35% పప్ర.ననెల. (40.2% పప్ర.ససిం.) ఉపససింహరణ (విత్ డనప్రయల) తచేదది

ఫపపనననత్స ఛనరరర్జ్లలు#

నసుసిండడి

నగదసు అడనర్వీనత్స ఫసీజు
ఎససస్బిఐ ఎటటిఎసింలలు/ ఇతర జజాతీయ ఎటటిఎసింలలు

లమావపాదచేవీ మొతరసిం యొకక్కు 2.5% (రరూ.. 300 కనసపానికకి లలోబడడి)
లమావపాదచేవీ మొతరసిం యొకక్కు 3.0% (కనససిం రరూ.. 300 కలు కనసపానికకి

అసింతరపార్జ్తీయ ఎటటిఎసింలలు

లలోబడడి)
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ఇతర ఛనరరర్జ్లలు & ఫసీజులలు

నగదసు చతెలిలసింపపు ఫసీజు

రరూ..100

చతెక్ పసక్ అప్

రరూ.. 90

చతెలిలసింపపు నిరపాదరణ ఫసీజు

చతెక్ మొతరసిం యొకక్కు 2% ( రరూ.. 350 కనసపానికకి లలోబడడి)

ససస్టేటటటసింట్ వనెలికకి తీయడసిం (రరిటటప్రవల)

పప్రతి ససస్టేటటటసింట్ కకి రరూ.. 100 (>2 ననెలల పపాతవి)

ఛనరరిర్జ్ ససలప్ వనెలికకి తీయడసిం
చతెక్ ఫసీజు రరూ
(రరిటటప్రవల)

రరూ.. 225 పప్రతి ఛనరరిర్జ్ ససలప్

ఆలశఖ్యసింగపా చతెలిలసింపపు

రరూ..0-రరూ..200 వరకలు చతెలిలసించవలససన బటాక¼ మొతరసిం కకోససిం
100 (రరూ. 2000 వరకకూ చతెక్ దనర్వీరపా చతెలిలసింపపులలు)
ఏమీలలేదసు (నిల);
రరూ..200 కలు మిసించిన & రరూ..500 వరకలు చతెలిలసించవలససన బటాక¼
మొతరసిం కకోససిం రరూ.100 ;
రరూ..500 కలు మిసించిన & రరూ.1000 వరకలు చతెలిలసించవలససన బటాక¼
మొతరసిం కకోససిం రరూ.400;
రరూ..1000 కలు మిసించిన & రరూ..10,000 వరకలు చతెలిలసించవలససన బటాక¼
మొతరసిం కకోససిం రరూ. 500;
రరూ..10,000 కలు మిసించిన చతెలిలసించవలససన బటాక¼ మొతరసిం కకోససిం
రరూ..750;
పరరిమితి మీరరిన (ఓవరరిలమిట్) మొతరసిం యొకక్కు 2.5% (రరూ.. 500

మీరరిన పరరిమితి (ఓవరరిలమిట్)

కనసపానికకి లలోబడడి)

కపారరర్డు భరరర (రరపసలసపటసింట్)

రరూ.. 100 – రరూ.. 250

అతఖ్యవసర కపారరర్డు భరరర (రరపసలసపటసింట్)

అసలలు ధర (కనససిం. $175)

(విదచేశసింలలో ఉనన్నాపపుప్పడడు)
విదచేశ నగదసు లమావపాదచేవీ

3.5% (ఎలలెపట్ మినహ అనిన్నా కపారరర్డులలు కకోససిం)
1.99% (ఎలలెపట్ కపారరర్డుదనరరలకలు మమాతప్రమ)మే

బహహుమతతులలు తిరరిగరిపసొ సిందచే (రరిడతెసింపర్షిన) ఫసీజు

రరూ.. 99
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సర ఛనరరిర్జ్
రకరైలలేర్వీ టటికకక్కుటటుల-రకరైలలేర్వీ కకసింటరరల
రకరైలలేర్వీ టటికకక్కుటటుల- www.irctc.co.in

రరూ.. 30 + లమావపాదచేవీ మొతరసిం యొకక్కు 2.5%
లమావపాదచేవీ మొతరసిం యొకక్కు 1.8% + సరరర్వీస్ ఛనరరిర్జ్, వరరిరసించచే విధసింగపా
లమావపాదచేవీ విలలువ యొకక్కు 1% లలేదన రరూ.. 10 ఏదది ఎకలుక్కువనెపతచే అదది
ఒకక లమావపాదచేవీలలో <రరూ..500 >రరూ..4000 మధఖ్య ఖరరచపపటటస్టే ససగకన్నాచర
& పపాలటటినసిం కపారరర్డుల కకోససిం 1% సరపార్ఛారరిర్జ్ మినహయసింపపు (వనెయవర)

పపటటోప్రల పసింపపుల వదద్ద వికక్రెయసించబడచే పపటటోప్రల &

(అనిన్నా వరరిరసించచే పనసున్నాలలు + ఇతర ఛనరరర్జ్లలు మినహ); మిగరిలిన అనిన్నా

అనిన్నా ఉతనప్పదనలలు/ససవలలు

కపారరర్డుల కకోససిం <రరూ..500 మరరియము >రరూ..3000 మొతనరలలు.
ఇలీట్/ససగకన్నాచర & పపాలటటినసిం కపారరర్డుల కకోససిం పప్రతి కకక్రెడడిట్ కపారరర్డు ఖమాతనకలు
పప్రతి ససస్టేటటటసింట్ సపపకకిల కలు రరూ.. రరూ..250 గరరిషస్టే సరపార్ఛారరిర్జ్
మినహయసింపపు; మిగరిలిన అనిన్నా కపారరర్డుల కకోససిం పప్రతి కకక్రెడడిట్ కపారరర్డుకలు
రరూ..100

కసస్టేమ్త్స ససుసింకసిం (డడఖ్యటట) చతెలిలసింపపు

లమావపాదచేవీ మొతరసిం యొకక్కు 2.25% (కనససిం రరూ.. 75)

పపపన ఇవర్వీబడడిన ఫసీజులలు, వడడర్డు, ఛనరరర్జ్లపపప అనిన్నా పనసున్నాలలు వరరిరసపారయ.


'వరరిరసించచే పనసున్నాలలు'(జూలలెప 1, 2017 తరపార్వీత ఇవర్వీబడడిన ససస్టేట్మమసింట్త్సకలు) అనగపా:



ఎస్బీఐ కపారరర్డు రరికపారరర్డులలలో ససస్టేటటటసింట్ పప్రకపారసిం "హరపాఖ్యనన" రపాషస్టేసిం నివపాససింగపా గల కపారరర్డుదనరరలకలు - @
9% కకసిందప్ర పనసున్నా @ 9% మరరియము రపాషస్టే పనసున్నా



ఎస్బీఐ కపారరర్డు రరికపారరర్డులలలో ససస్టేటటటసింట్ పప్రకపారసిం "హరపాఖ్యనన" మినహ ఇతర రపాషపాస్టేలలు నివపాససింగపా గల
కపారరర్డుదనరరలకలు - ఇసింటటిగక్రెకటటడ్ పనసున్నా @ 18%

కపారరర్డుదనరర ఖమాతన కకోససిం చచేయబడడిన అనిన్నా చతెలిలసింపపులలు కనస బటాక¼ మొతరసిం (ఇసిందసులలో అనిన్నా వరరిరసించచే పనసున్నాలలు
+ ఇఎసింఐ ఆధనరరిత ఉతనప్పదనలపపప ఇఎసింఐ + చతెలిలసించవలససన మొతరసిం బటాక¼ యొకక్కు 5% ఉసింటటుసిందది), ఫసీజు & ఇతర
ఛనరరర్జ్లలు, వడడర్డు ఛనరరర్జ్లలు, బటాఖ్యలలెనత్స బదదిలీ ఔటటాటటసిండడిసింగ్, కకొనసుగరోలలు ఔటటాటటసిండడిసింగ్ మరరియము నగదసు అడనర్వీనత్స
కక్రెమసింలలో సపటటిల చచేయబడతనయ..
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