
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 

అ� మ�ఖ్య���న
�బంధనల� మ��య�

షరత�ల�



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

1

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 

�����ట్ �ార్డ్ ��ర� �ా��్షక ర�సుమ� (ర�.) ప�నర�ద్దరణ ర�సుమ� (ర�.)

ఆరమ్

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎల�ౖట్

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎల�ౖట్ 
అ��వ్ంట�జ్

9,999

4,999

4,999

2,999

9,999 (12 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

4,999 (10 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

4,999 (10 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

2,999 (3 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ౖ�మ్



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 

��కట్రల్ ఎస్ �ఐ �ార్డ్

���ా్య ��ల�క్ట్ ఎస్ �ఐ �ార్డ్

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ౖ�మ్ 
అ��వ్ంట�జ్

2,999

1,499

1,499

250

2,999 (3 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

1,499 (2 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

1,499 (1.5 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

250 (50,000 ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

���ా్య ఎస్ �ఐ �ార్డ్

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ పల్్స

�ా్యష్ బ�్యక్ ఎస్ �ఐ �ార్డ్

�ిం�ిల్ ��ల్క్ ఎస్ �ఐ �ార్డ్

1,499

499

999

499

1,499 (2 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

999 (2 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

�ిం�ిల్ ��ల్క్ అ��వ్ంట�జ్ ఎస్
 �ఐ �ార్డ్

�����ట్ �ార్డ్ ��ర� �ా��్షక ర�సుమ� (ర�.) ప�నర�ద్దరణ ర�సుమ� (ర�.)



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

3

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 

�ిం�ిల్ ��వ్ అ��వ్ంట�జ్ ఎస్
 �ఐ �ార్డ్

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఉన్న�

�ిం�ిల్ ��వ్ ఎస్ �ఐ �ార్డ్ 499

ఏ�ల�దు

499

ఏ�ల�దు

499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

499 (5వ సంవత్సరం నుం��)

499 (30,000 ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

కృషక్ ఉన్న� ఎస్ �ఐ �ార్డ్

అ��త్య ��ాల్  ఎస్ �ఐ �ార్డ్

అ��త్య ��ాల్  ఎస్ �ఐ �ార్డ్ 
��ల�క్ట్

ఎ�ర్ ఇం��య� ఎస్ �ఐ 
�ాల్ ట�నమ్ �ార్డ్

499

1499

1499

4999

499

1499

1499

4999ఎ�ర్ ఇం��య� ఎస్ �ఐ 
�ి��్నచర్ �ార్డ్

499
499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 

సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  
�ా��్షక వ్యయ�ల�)

అ�� ల� ఎస్ �ఐ �ార్డ్

�����ట్ �ార్డ్ ��ర� �ా��్షక ర�సుమ� (ర�.) ప�నర�ద్దరణ ర�సుమ� (ర�.)



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 

��ి�ిఎల్ ఎస్ �ఐ �ార్డ్ 
అ��ట్న్

కల్బ్ ��ా్త �ా ఎస్ �ఐ �ార్డ్ 
��ౖ�మ్

��ి�ిఎల్ ఎస్ �ఐ �ార్డ్ 499

2999

1499

1499

2999

1499

499 (50,000 ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

1,499 (2 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

కల్బ్ ��ా్త �ా ఎస్ �ఐ �ార్డ్

���ల్ ��ట�ర్  ఎస్ �ఐ �ార్డ్

ఎ�హద్ ��స్ట్  ఎస్ �ఐ �ార్డ్

ఎ�హద్ ��స్ట్  ఎస్ �ఐ 
�ీర్�యర్ �ార్డ్

499

4999

1499

499

1499

4999

�ాబ్ఇం��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్

1499
1,499 (2 లక్షల� ల��� మ�ందు 

సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  
�ా��్షక వ్యయ�ల�)

�ాబ్ఇం��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ 
��ల�క్ట్

�����ట్ �ార్డ్ ��ర� �ా��్షక ర�సుమ� (ర�.) ప�నర�ద్దరణ ర�సుమ� (ర�.)



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 

ఐఆర్ �ిట��ి ఎస్ �ఐ �ార్డ్ 
�ీర్�యర్ 

ల�ౖఫ్ ���ట్ల్ హ� మ్ ��ంటర్ 
ఎస్ �ఐ �ార్డ్, మ�క్్స ఎస్
 �ఐ �ార్డ్, స్పర్ ఎస్ �ఐ 

�ార్డ్

ఐఆర్ �ిట��ి ఎస్ �ఐ �ార్డ్ 500 300

499

1,499

2999

499

2999

1,499 (2 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

1,499 (2 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

4,999 (10 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

ల�ౖఫ్ ���ట్ల్ హ� మ్ ��ంటర్ ఎస్
 �ఐ �ార్డ్ ��ౖ�మ్, మ�క్్స ఎస్
 �ఐ �ార్డ్ ��ౖ�మ్, స్పర్ ఎస్

 �ఐ �ార్డ్ ��ౖ�మ్

ల�ౖఫ్ ���ట్ల్ హ� మ్ ��ంటర్ ఎస్ �ఐ 
�ార్డ్ ��ల�క్ట్, మ�క్్స ఎస్ �ఐ 

�ార్డ్ ��ల�క్ట్, స్పర్ ఎస్ �ఐ �ార్డ్ 
��ల�క్ట్

��చర్ 'స్ బ�్య��క్ట్ ఎస్ �ఐ 
�ార్డ్

��చర్ 'స్ బ�్య��క్ట్ ఎస్
 �ఐ �ార్డ్ ఎల�ౖట్

4999

1499

1499 1499

�����ట్ �ార్డ్ ��ర� �ా��్షక ర�సుమ� (ర�.) ప�నర�ద్దరణ ర�సుమ� (ర�.)



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 

��ట�యమ్ ఎస్ �ఐ �ార్డ్

��ట�యమ్ ఎస్ �ఐ �ార్డ్ 
��ల�క్ట్

ఓల� మ� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ शून्य

1,499 1,499

499 499

499

499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

ట�ట� �ార్డ్

ట�ట� �ార్డ్ ��ల�క్ట్

ట�ట� ��� మ� �ార్డ్

ట�ట� ��� మ� �ార్డ్ ��ల�క్ట్

2,999 2,999

2,999

2,999

2,999

499

2,999ట�ట� �ాట్ ర్ �ార్డ్ ��ల�క్ట్

499ట�ట� �ాట్ ర్ �ార్డ్

�����ట్ �ార్డ్ ��ర� �ా��్షక ర�సుమ� (ర�.) ప�నర�ద్దరణ ర�సుమ� (ర�.)



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 

��ంటర్ల్ బ�్యంక్ ఆఫ్ 
ఇం��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ 

��ౖ�మ్

��ంటర్ల్ బ�్యంక్ ఆఫ్ 
ఇం��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ 

ఎల�ౖట్

య���ర్  - ఎస్ �ఐ �ార్డ్ 499

4,999

2,999

499

499
499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 

సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  
�ా��్షక వ్యయ�ల�)

4,999 (10 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

2,999 (3 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

2,999 (3 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

2,999 (3 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

��ంటర్ల్ బ�్యంక్ ఆఫ్ 
ఇం��య� �ిం�ిల్ ��వ్ ఎస్ �ఐ 

�ార్డ్ 

�ిట� య��యన్ బ�్యంక్ 
ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ౖ�మ్

�ిట� య��యన్ బ�్యంక్ 
�ిం�ిల్ ��వ్ ఎస్ �ఐ �ార్డ్

క�ాణ్ ట�ా బ�్యంక్ ఎస్ �ఐ 
�ార్డ్ ��ౖ�మ్

2,999

2,999

499

499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

499క�ాణ్ ట�ా బ�్యంక్ �ిం�ిల్ ��వ్ 
ఎస్ �ఐ �ార్డ్

�����ట్ �ార్డ్ ��ర� �ా��్షక ర�సుమ� (ర�.) ప�నర�ద్దరణ ర�సుమ� (ర�.)



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 

�ిఎస్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎల�ౖట్

�ిఎస్ � �ిం�ిల్ ��వ్ ఎస్ �ఐ 
�ార్డ్

�ిఎస్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ౖ�మ్ 2,999

499
499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 

సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  
�ా��్షక వ్యయ�ల�)

499
499 (1 లక్షల� ల��� మ�ందు 

సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  
�ా��్షక వ్యయ�ల�)

4,999
4,999 (10 లక్షల� ల��� మ�ందు 

సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  
�ా��్షక వ్యయ�ల�)

4,999
4,999 (10 లక్షల� ల��� మ�ందు 

సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  
�ా��్షక వ్యయ�ల�)

2,999 (3 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

2,999 (3 లక్షల� ల��� మ�ందు 
సంవత్సరంల� మ��ంత�ా రదు్ద  �ేయబడడ్  

�ా��్షక వ్యయ�ల�)

య��ిఓ బ�్యంక్ �ిం�ిల్ ��వ్ 
ఎస్ �ఐ �ార్డ్

య��ిఓ బ�్యంక్ ఎస్ �ఐ 
�ార్డ్ ��ౖ�మ్

య��ిఓ బ�్యంక్ ఎస్ �ఐ 
�ార్డ్ ఎల�ౖట్

2,999

�����ట్ �ార్డ్ ��ర� �ా��్షక ర�సుమ� (ర�.) ప�నర�ద్దరణ ర�సుమ� (ర�.)



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 
మ�తర్��)
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

11

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

13

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.
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ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.
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3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

గడ�వ�

బ�్యల�న్్స 

ట�ర్ న్్స ఫర్

60 
���ల�

180 ���ల�

0%

��ల�� 1.7% 
(సంవత్స�ా��� 

20.40%)

వ��డ్��ట� మ�ఖ�్యం�ాల�

��ట�ౖల్ మ��య�/ల��� నగదు�� �ే�� తదుప�� 
��ను��ళల్�్నట���ౖ, మ��య� ఇతర బ�ా� 
బ�్యల�న్్స లల�, వ��్తం�ే ��ౖ��న్్స ����్జ, ��ర్య �ార్డ్
   ��, ��ల�� 3.5% (సంవత్స�ా��� 42%), అన్
 ��క�్యర్డ్ �ార్డ్   �� ��ల�� 2.75% (సంవత్స�ా��� 
33%), ��క�్యర్డ్ �ార్డ్   �� ��ల�� 2.75% 
(సంవత్స�ా��� 33%) ���ంచబడ�త�ం�� 
మ��య� అట�వంట� వ��్తం�ే ��ౖ��న్్స 
����్జల�్నంట�� ��ను��ల� �ే�ిన �ే�� నుం�� 
వ��్తంపజ�య�� మ��య� తదనుగ�ణం�ా �ా�� 
�ార్డ్ అ��ంట్   ల� �ట� ���్త �్న క��� ఉన్న �ార్డ్ 
హ� లడ్రల్ంద���� వ��్తసు్త ం��. ఇం�ా, ఏ�ై�� ��ట�ౖల్ 
��ను��ళల్��ౖ ల��� �ా�� అ��ంట్   ల� �ట� 
���్త �్న క��� ఉన్న �ార్డ్ హ� లడ్రల్క� 50 
���ల వరక� ఇంట��స్ట్  �ీర్ �ీ��యడ్ ఉండద� 
స్పషట్ం �ేయబ��ం��. వన్-ట�ౖం �రా్ ���ింగ్ 
ర�సుమ� ఆర్ఒఐ కంట� ఎక�క్వ�ా వసూల� 
�ేయబడ�త�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.
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3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

గడ�వ�

ఈఎంఐ��ౖ 
బ�్యల�న్్స 
ట�ర్ న్్స ఫర్

3 
��లల�

6 
��లల�

��ల�� 0.75% 
(సంవత్స�ా���

 9%)

��ల�� 1.27% 
(సంవత్స�ా��� 

15.24% )

వ��డ్ ��ట� మ�ఖ�్యం�ాల�

తమ అ��ంట్   ల� ఈఎంఐ��ౖ �ట�� ఎంచుక�న్న 
ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ లక� 50 ���ల 
వరక� ఏ�ై�� ��ట�ౖల్ ��ను��ళల్��ౖ ఇంట��స్ట్  �ీర్ 
�ీ��యడ్ �ెల�ల్ బ�ట� అవ�త�ం��. వన్-ట�ౖం 
�రా్ ���ింగ్ ర�సుమ� ఆర్ఒఐ కంట� ఎక�క్వ�ా 
వసూల� �ేయబడ�త�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.
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3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.
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h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.
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h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
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 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

SMA ఉప-తరగత�ల�:    వ��్గకరణక� �రా్ �ప��క [అసల� ల��� వ��డ్  
     �ె�ల్ంప� ల��� ఏ�ై�� �త్తం, ప���్త�ా 
     ల��� �ా��కం�ా]     

SMA – 0     �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) నుం�� 
     30 ���ల వరక�.
SMA – 1     PDD నుం�� 30 ���ల కంట� ఎక�క్వ 
     మ��య� గ��షట్ం�ా 60 ���ల వరక�

SMA – 2     PDD నుం�� 60 ���ల కంట� ఎక�క్వ 
     మ��య� గ��షట్ం�ా 90 ���ల వరక�

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 
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�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 
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�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.
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 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.
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 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.
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 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.
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 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.
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5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.
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5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

పట�ట్ క (A): ���షక్ ఉన్న� ఎస్ �ఐ �ార్డ్

•  ���షక్ ఉన్న� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ���ం�� ర�సుమ�ల� మ��య� ����్జల� వ��్తంచవ� దయ�ే�ి 
గ�ర�్త ంచు��ం��: నగదు అ��వ్న్్స ర�సుమ� (ఎట�వంట� నగదు ప���� 
��ట��ంచబడల�దు), �� ��క్్స మ�రక్ప్ (అంత�ా్జ �య ���గం అనుమ�ంచబడల�దు), 
నగదు �ె�ల్ంప� ర�సుమ�, ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంప� ఆల�ా్య��� సంబం��ం�న ����్జల�, 
�ె�ల్ంప� ��ాకరణ ర�సుమ�, �ార్డ్ ����ల్ స్ ��ంట్ ర�సుమ�, �ెక్  �ె�ల్ంప� �ీ�, �ెక్ �ికప్ 
ర�సుమ�, ��ట్ట్ ��ంట్ ��ట�ర్వల్ ర�సుమ�, ప���� ���నందుక� సంబం��ం�న ర�సుమ�, 
���ార�డ్  ���ెంప్షన్ ర�సుమ�. (వ��్తం�ే పను్నల���ాట��ా) సర్ ����్జల� మ��య� ఇతర 
డూ్యట�ల� వ��్త�ా్త �.

•  ఈ �ార్డ్ �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��క�ా్య�్న అందజ�యదు. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్
 ��ంట్ ల� మ���ర్ంచబ��న �ధం�ా బ�ా� ఉన్న ప���్త ���్త �్న �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.
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5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

8. *����్జల ��డూ్యల్

�ీ�  
    �ా��్షక �ీ� (ఒ�� �ా��)   ర�.0 – ర�.9,999
    ప�నర�ద్ధరణ �ీ� (పర్.సం.) ర�.0 – ర�.9,999
    య�డ్-ఆన్ �ీ� (పర్.సం.)  ఏ� ల�దు

�� ����ంచబ��న �����ట్ 

వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ��   20-50 ���ల� (��ట��ల్ ��ను��ళళ్��ౖ మ�తర్�� మ��య�    
 అంతక� మ�నుపట� ��ల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �త్తం ప���్త�ా   
 �ె�ల్ంచబ�� ఉంట� మ�తర్�� వ��్తసు్త ం��)

��ౖ��న్్స ����్జల�  అన్ ��క�్యర్డ్ �ార్డ్ లక� ��లక� 3.50% (సంవత్స�ా��� 42%); 
��క�్యర్డ్ �ార్డ్  లక� ��లక� 2.75% (సంవత్స�ా��� 33%); 

     01 నవంబర్ 2021 నుం�� ��ర్య & ����న్్స �ార్డ్ లక� 2.5% 
(సంవత్స�ా��� 30%) నుం�� ��లక� 2.75% 
(సంవత్స�ా��� 33%) క� మ�రచ్బ��ం��   

క�స ��ౖ��న్్స ����్జల�:  ర�.25  

క�సప� బ��� �త్తం   �త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% 
వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు 
అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం 
(ఏ�ై�� ఉంట�)

నగదు అ��వ్న్్స  

నగదు అ��వ్న్్స ప����  �����ట్ ప���� �కక్ 80% వరక� (��ల్డ్  మ��య� 
ట�ౖట��యంక� గ��షట్ం�ా ����� 12 ��ల� & �ాల్ ట�నం 

     �ార�డ్ ల� & �ి��్నచర్ �ార�డ్ లక� ����� 15 ��ల�)
ఉ�త �����ట్ వ్యవ��   ఏ� ల�దు (�ల్)

��ౖ��న్్స ����్జల�  అన్ ��క�్యర్డ్ �ార్డ్ లక� ��లక� 3.50% (సంవత్స�ా��� 42%); 
��క�్యర్డ్ �ార్డ్  లక� ��లక� 2.75% (సంవత్స�ా��� 33%); 

     01 నవంబర్ 2021 నుం�� ��ర్య & ����న్్స �ార్డ్ లక� 2.5% 
(సంవత్స�ా��� 30%) నుం�� ��లక� 2.75% 
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

���న ప���� (ఓవర్ ��ట్)  ప���� ���న (ఓవర్ ��ట్) �త్తం �కక్ 
     2.5% (క�స �త్తం ర�. 600�� ల�బ��)

�ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్)   ర�.100 - ర�.250 (ఆరమ్  ��రక� ర�.1500)
అత్యవసర �ార�డ్  భ��్త ����ల్ స్ ��ంట్   అసల� ధర (��ా ��సం $175 మ��య�     
(��ేశంల� ఉన్నప�్పడ�)    మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��సం $148 క� ల�బ�� ఉంట�ం��)
��ే� క���్స ల��ా�ే�   మ���్ప�� మ�ర్క్ అప్: 3.5% అ�్న �ార్డ్  లక� (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ 

�న�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ లక� 
మ�తర్��).  01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ   
 ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

�ై���క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స    మ�ర్క్అప్: 3.5% అ�్న �ార్డ్  లక� (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న�)
మ���్ప�� ల��ా�ే�  మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్   హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��).  

01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్   
 మ��య� �ాట్ ట�క్ క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

   
���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�:    ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  
     ��చర్ ల��ౖ మ�తర్��)

అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ  ర�.199
�� ర్ ���ింగ్ �ీ� 

�రా్ ��న్య�� �ాస్ ల�ంజ్ ����్జల�    పర్య���ట� �ాస్ ��ర్ �ా� ం ��వ్�ా ��రత�ేశంల�� అ�్న ఎ���్పర�ట్  
ల�ంజ్ సందరశ్నల��ౖ సందరశ్నక� 27$ వరక� + వ��్తంచు 
పను్నల ��ప�్పన ���గ �ీ� వసూల��ేయబడ�ను.

     �ిర్య���ట� �ాస్ �� ర్ �ా� మ్ ��వ్�ా ��రత�ేశం ��ల�పల అ�్న ఎ�ర్ �� ర్ట్ 
ల�ంజ్ సందరశ్నల�, �ాం�ిల్��ంట�� సందరశ్నలను మ���ం�న త�ావ్త, 
ఒ��క్ సందరశ్నక� 27$ +వ��్తం�ే పను్నల� వరక� ���గ �ీ�  
వసూల� �ేయబడ�త�ం��.

(సంవత్స�ా��� 33%) క� మ�రచ్బ��ం�� p.a.) 
     ��ౖన ����క్న్న ����్జల� నగదును �త్ ��ర్  �ేసుక�న్న 
     ��� నుం�� వ��్తంచబడ���.  

క�స ��ౖ��న్్స ����్జల�:  ర�.25

నగదు అ��వ్న్్స �ీ� 

ఎస్ �ఐ ఎట�ఎంల�/    ల��ా�ే� �త్తం �కక్ 2.5%
ఇతర జ��య ఎట�ఎంల�  (క�స �త్తం ర�.500�� ల�బ��)
అంత�ా్జ �య ఎట�ఎంల�  ల��ా�ే� �త్తం �కక్ 2.5%    
     (క�స �త్తం ర�.500�� ల�బ��)

ఇతర ����్జల� & �ీ�ల�

నగదు �ె�ల్ంప� ర�సుమ�:  ర�.250
�ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ�  �ె�ల్ంప� �త్తం �కక్ 2% (క�స
     �త్తం ర�.500�� ల�బ��)
�ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�   ర�.100
ల�ట్ ����ంట్     ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� 

�న్యం
     ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.400
     ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.750
     ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.950
     ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.1,100
     ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
అదనప� ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జల�  ర�.100

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

సర్ ����్జ

���స్ �ీ��యడ్    మ�నుపట� ��ల్ంగ్ �ాలక�మంల� �ె�ల్ంప�ల� బ�ా� పడ�  
�����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల��ౖ, �ె�ల్ంప� గడ�వ��ే�� నుం�� 3 ���ల 
గడ�వ� �� ����ంప�క� అనుమ�ంచబడ�త�ం��. �����ట్ �ార�డ్  ��ట్ట్
 ��ంట్ ��ౖ ����క్న్న గడ�వ� �ే�� ��ట��� బ�ా� ఉన్న ప���్త 
�త్తం �����ట్ �ార�డ్ క�  �����ట్ �ేయ��, అ�నప్పట���, �� ర్ ���ింగ్ 

సమయం ��రక� 3 ���ల ���స్ �ీ��యడ్ అం��ంచబడ�త�ం��. 

���ల�వ్ ట���క్ట�ల్ -���ల�వ్ ��ంటర�ల్    ర�.30 +  ల��ా�ే� �త్తంల�� 2.5%  

���ల�వ్ ట���క్ట�ల్ -www.irctc.co.in  ల��ా�ే� �త్తం �కక్ 1% + వ��్తం�ే అ�్న పను్నల�

��ట�ర్ ల్ పంప�ల వద్ద     ఫ�్యయల్ సర్ ��ర్్జ మ��ంట్ �� ట��మ్నల్ ఇవవ్డం సమ��ా��్జం�ే 
�క��ంచబ�ే ��ట�ర్ ల్ &  అ�్న   బ�్యంక్ ��వ్�ా �సు��బడ�త�ం��. ��ర్్జ �ిల్ ప్ ��ౖన ఉం�ే ల��ా�ే� 
ఉ��్పదనల�/��వల�   �ల�వ �����ట్ �ార్డ్ �వరణ క��్న �����ా ఉంట�ం�� ఎందుకంట� 

ల��ా�ే� �ల�వ ��ౖన సమ��ా��్జత బ�్యంక్ ��వ్�ా సర్ ��ర్్జ 
మ��య� �ఎస్ ట� ��యబడ�త�ం��. ఎంచు��బడడ్  �ార్డ్ �� అరహ్త 
ఉన్న ల��ా�ే� �ల�వ ��ౖన 1% ఫ�్యయల్ సర్ ��ర్్జ 
త��్గంచబడ�త�ం�� (�ఎస్ ట� �న��ం�). ఫ�్యయల్ సర్ ��ర్్జ 
త��్గంచడంల� �యమ�ల� మ��య� షరత�ల� ��ర���ర��ా 
ఉండవచుచ్. మ��ంత సమ���రం ��రక� � �����ట్ �ార్డ్ 
�యమ�ల� మ��య� షరత�ల� చూడం��. 

        
కసట్మ్్స సుంకం (డూ్యట�)    ల��ా�ే� �త్తంల�� 2.25% (క�స �త్తం ర�.75�� 

�ె�ల్ంప�      ల�బ��)   

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

�ీ�  
    �ా��్షక �ీ� (ఒ�� �ా��)   ర�.0 – ర�.9,999
    ప�నర�ద్ధరణ �ీ� (పర్.సం.) ర�.0 – ర�.9,999
    య�డ్-ఆన్ �ీ� (పర్.సం.)  ఏ� ల�దు

�� ����ంచబ��న �����ట్ 

వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ��   20-50 ���ల� (��ట��ల్ ��ను��ళళ్��ౖ మ�తర్�� మ��య�    
 అంతక� మ�నుపట� ��ల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �త్తం ప���్త�ా   
 �ె�ల్ంచబ�� ఉంట� మ�తర్�� వ��్తసు్త ం��)

��ౖ��న్్స ����్జల�  అన్ ��క�్యర్డ్ �ార్డ్ లక� ��లక� 3.50% (సంవత్స�ా��� 42%); 
��క�్యర్డ్ �ార్డ్  లక� ��లక� 2.75% (సంవత్స�ా��� 33%); 

     01 నవంబర్ 2021 నుం�� ��ర్య & ����న్్స �ార్డ్ లక� 2.5% 
(సంవత్స�ా��� 30%) నుం�� ��లక� 2.75% 
(సంవత్స�ా��� 33%) క� మ�రచ్బ��ం��   

క�స ��ౖ��న్్స ����్జల�:  ర�.25  

క�సప� బ��� �త్తం   �త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% 
వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు 
అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం 
(ఏ�ై�� ఉంట�)

నగదు అ��వ్న్్స  

నగదు అ��వ్న్్స ప����  �����ట్ ప���� �కక్ 80% వరక� (��ల్డ్  మ��య� 
ట�ౖట��యంక� గ��షట్ం�ా ����� 12 ��ల� & �ాల్ ట�నం 

     �ార�డ్ ల� & �ి��్నచర్ �ార�డ్ లక� ����� 15 ��ల�)
ఉ�త �����ట్ వ్యవ��   ఏ� ల�దు (�ల్)

��ౖ��న్్స ����్జల�  అన్ ��క�్యర్డ్ �ార్డ్ లక� ��లక� 3.50% (సంవత్స�ా��� 42%); 
��క�్యర్డ్ �ార్డ్  లక� ��లక� 2.75% (సంవత్స�ా��� 33%); 

     01 నవంబర్ 2021 నుం�� ��ర్య & ����న్్స �ార్డ్ లక� 2.5% 
(సంవత్స�ా��� 30%) నుం�� ��లక� 2.75% 
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

���న ప���� (ఓవర్ ��ట్)  ప���� ���న (ఓవర్ ��ట్) �త్తం �కక్ 
     2.5% (క�స �త్తం ర�. 600�� ల�బ��)

�ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్)   ర�.100 - ర�.250 (ఆరమ్  ��రక� ర�.1500)
అత్యవసర �ార�డ్  భ��్త ����ల్ స్ ��ంట్   అసల� ధర (��ా ��సం $175 మ��య�     
(��ేశంల� ఉన్నప�్పడ�)    మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��సం $148 క� ల�బ�� ఉంట�ం��)
��ే� క���్స ల��ా�ే�   మ���్ప�� మ�ర్క్ అప్: 3.5% అ�్న �ార్డ్  లక� (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ 

�న�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ లక� 
మ�తర్��).  01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ   
 ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

�ై���క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స    మ�ర్క్అప్: 3.5% అ�్న �ార్డ్  లక� (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న�)
మ���్ప�� ల��ా�ే�  మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్   హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��).  

01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్   
 మ��య� �ాట్ ట�క్ క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

   
���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�:    ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  
     ��చర్ ల��ౖ మ�తర్��)

అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ  ర�.199
�� ర్ ���ింగ్ �ీ� 

�రా్ ��న్య�� �ాస్ ల�ంజ్ ����్జల�    పర్య���ట� �ాస్ ��ర్ �ా� ం ��వ్�ా ��రత�ేశంల�� అ�్న ఎ���్పర�ట్  
ల�ంజ్ సందరశ్నల��ౖ సందరశ్నక� 27$ వరక� + వ��్తంచు 
పను్నల ��ప�్పన ���గ �ీ� వసూల��ేయబడ�ను.

     �ిర్య���ట� �ాస్ �� ర్ �ా� మ్ ��వ్�ా ��రత�ేశం ��ల�పల అ�్న ఎ�ర్ �� ర్ట్ 
ల�ంజ్ సందరశ్నల�, �ాం�ిల్��ంట�� సందరశ్నలను మ���ం�న త�ావ్త, 
ఒ��క్ సందరశ్నక� 27$ +వ��్తం�ే పను్నల� వరక� ���గ �ీ�  
వసూల� �ేయబడ�త�ం��.

(సంవత్స�ా��� 33%) క� మ�రచ్బ��ం�� p.a.) 
     ��ౖన ����క్న్న ����్జల� నగదును �త్ ��ర్  �ేసుక�న్న 
     ��� నుం�� వ��్తంచబడ���.  

క�స ��ౖ��న్్స ����్జల�:  ర�.25

నగదు అ��వ్న్్స �ీ� 

ఎస్ �ఐ ఎట�ఎంల�/    ల��ా�ే� �త్తం �కక్ 2.5%
ఇతర జ��య ఎట�ఎంల�  (క�స �త్తం ర�.500�� ల�బ��)
అంత�ా్జ �య ఎట�ఎంల�  ల��ా�ే� �త్తం �కక్ 2.5%    
     (క�స �త్తం ర�.500�� ల�బ��)

ఇతర ����్జల� & �ీ�ల�

నగదు �ె�ల్ంప� ర�సుమ�:  ర�.250
�ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ�  �ె�ల్ంప� �త్తం �కక్ 2% (క�స
     �త్తం ర�.500�� ల�బ��)
�ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�   ర�.100
ల�ట్ ����ంట్     ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� 

�న్యం
     ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.400
     ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.750
     ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.950
     ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.1,100
     ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
అదనప� ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జల�  ర�.100

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

సర్ ����్జ

���స్ �ీ��యడ్    మ�నుపట� ��ల్ంగ్ �ాలక�మంల� �ె�ల్ంప�ల� బ�ా� పడ�  
�����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల��ౖ, �ె�ల్ంప� గడ�వ��ే�� నుం�� 3 ���ల 
గడ�వ� �� ����ంప�క� అనుమ�ంచబడ�త�ం��. �����ట్ �ార�డ్  ��ట్ట్
 ��ంట్ ��ౖ ����క్న్న గడ�వ� �ే�� ��ట��� బ�ా� ఉన్న ప���్త 
�త్తం �����ట్ �ార�డ్ క�  �����ట్ �ేయ��, అ�నప్పట���, �� ర్ ���ింగ్ 

సమయం ��రక� 3 ���ల ���స్ �ీ��యడ్ అం��ంచబడ�త�ం��. 

���ల�వ్ ట���క్ట�ల్ -���ల�వ్ ��ంటర�ల్    ర�.30 +  ల��ా�ే� �త్తంల�� 2.5%  

���ల�వ్ ట���క్ట�ల్ -www.irctc.co.in  ల��ా�ే� �త్తం �కక్ 1% + వ��్తం�ే అ�్న పను్నల�

��ట�ర్ ల్ పంప�ల వద్ద     ఫ�్యయల్ సర్ ��ర్్జ మ��ంట్ �� ట��మ్నల్ ఇవవ్డం సమ��ా��్జం�ే 
�క��ంచబ�ే ��ట�ర్ ల్ &  అ�్న   బ�్యంక్ ��వ్�ా �సు��బడ�త�ం��. ��ర్్జ �ిల్ ప్ ��ౖన ఉం�ే ల��ా�ే� 
ఉ��్పదనల�/��వల�   �ల�వ �����ట్ �ార్డ్ �వరణ క��్న �����ా ఉంట�ం�� ఎందుకంట� 

ల��ా�ే� �ల�వ ��ౖన సమ��ా��్జత బ�్యంక్ ��వ్�ా సర్ ��ర్్జ 
మ��య� �ఎస్ ట� ��యబడ�త�ం��. ఎంచు��బడడ్  �ార్డ్ �� అరహ్త 
ఉన్న ల��ా�ే� �ల�వ ��ౖన 1% ఫ�్యయల్ సర్ ��ర్్జ 
త��్గంచబడ�త�ం�� (�ఎస్ ట� �న��ం�). ఫ�్యయల్ సర్ ��ర్్జ 
త��్గంచడంల� �యమ�ల� మ��య� షరత�ల� ��ర���ర��ా 
ఉండవచుచ్. మ��ంత సమ���రం ��రక� � �����ట్ �ార్డ్ 
�యమ�ల� మ��య� షరత�ల� చూడం��. 

        
కసట్మ్్స సుంకం (డూ్యట�)    ల��ా�ే� �త్తంల�� 2.25% (క�స �త్తం ర�.75�� 

�ె�ల్ంప�      ల�బ��)   

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

�ీ�  
    �ా��్షక �ీ� (ఒ�� �ా��)   ర�.0 – ర�.9,999
    ప�నర�ద్ధరణ �ీ� (పర్.సం.) ర�.0 – ర�.9,999
    య�డ్-ఆన్ �ీ� (పర్.సం.)  ఏ� ల�దు

�� ����ంచబ��న �����ట్ 

వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ��   20-50 ���ల� (��ట��ల్ ��ను��ళళ్��ౖ మ�తర్�� మ��య�    
 అంతక� మ�నుపట� ��ల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �త్తం ప���్త�ా   
 �ె�ల్ంచబ�� ఉంట� మ�తర్�� వ��్తసు్త ం��)

��ౖ��న్్స ����్జల�  అన్ ��క�్యర్డ్ �ార్డ్ లక� ��లక� 3.50% (సంవత్స�ా��� 42%); 
��క�్యర్డ్ �ార్డ్  లక� ��లక� 2.75% (సంవత్స�ా��� 33%); 

     01 నవంబర్ 2021 నుం�� ��ర్య & ����న్్స �ార్డ్ లక� 2.5% 
(సంవత్స�ా��� 30%) నుం�� ��లక� 2.75% 
(సంవత్స�ా��� 33%) క� మ�రచ్బ��ం��   

క�స ��ౖ��న్్స ����్జల�:  ర�.25  

క�సప� బ��� �త్తం   �త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% 
వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు 
అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం 
(ఏ�ై�� ఉంట�)

నగదు అ��వ్న్్స  

నగదు అ��వ్న్్స ప����  �����ట్ ప���� �కక్ 80% వరక� (��ల్డ్  మ��య� 
ట�ౖట��యంక� గ��షట్ం�ా ����� 12 ��ల� & �ాల్ ట�నం 

     �ార�డ్ ల� & �ి��్నచర్ �ార�డ్ లక� ����� 15 ��ల�)
ఉ�త �����ట్ వ్యవ��   ఏ� ల�దు (�ల్)

��ౖ��న్్స ����్జల�  అన్ ��క�్యర్డ్ �ార్డ్ లక� ��లక� 3.50% (సంవత్స�ా��� 42%); 
��క�్యర్డ్ �ార్డ్  లక� ��లక� 2.75% (సంవత్స�ా��� 33%); 

     01 నవంబర్ 2021 నుం�� ��ర్య & ����న్్స �ార్డ్ లక� 2.5% 
(సంవత్స�ా��� 30%) నుం�� ��లక� 2.75% 
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

���న ప���� (ఓవర్ ��ట్)  ప���� ���న (ఓవర్ ��ట్) �త్తం �కక్ 
     2.5% (క�స �త్తం ర�. 600�� ల�బ��)

�ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్)   ర�.100 - ర�.250 (ఆరమ్  ��రక� ర�.1500)
అత్యవసర �ార�డ్  భ��్త ����ల్ స్ ��ంట్   అసల� ధర (��ా ��సం $175 మ��య�     
(��ేశంల� ఉన్నప�్పడ�)    మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��సం $148 క� ల�బ�� ఉంట�ం��)
��ే� క���్స ల��ా�ే�   మ���్ప�� మ�ర్క్ అప్: 3.5% అ�్న �ార్డ్  లక� (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ 

�న�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ లక� 
మ�తర్��).  01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ   
 ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

�ై���క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స    మ�ర్క్అప్: 3.5% అ�్న �ార్డ్  లక� (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న�)
మ���్ప�� ల��ా�ే�  మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్   హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��).  

01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్   
 మ��య� �ాట్ ట�క్ క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

   
���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�:    ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  
     ��చర్ ల��ౖ మ�తర్��)

అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ  ర�.199
�� ర్ ���ింగ్ �ీ� 

�రా్ ��న్య�� �ాస్ ల�ంజ్ ����్జల�    పర్య���ట� �ాస్ ��ర్ �ా� ం ��వ్�ా ��రత�ేశంల�� అ�్న ఎ���్పర�ట్  
ల�ంజ్ సందరశ్నల��ౖ సందరశ్నక� 27$ వరక� + వ��్తంచు 
పను్నల ��ప�్పన ���గ �ీ� వసూల��ేయబడ�ను.

     �ిర్య���ట� �ాస్ �� ర్ �ా� మ్ ��వ్�ా ��రత�ేశం ��ల�పల అ�్న ఎ�ర్ �� ర్ట్ 
ల�ంజ్ సందరశ్నల�, �ాం�ిల్��ంట�� సందరశ్నలను మ���ం�న త�ావ్త, 
ఒ��క్ సందరశ్నక� 27$ +వ��్తం�ే పను్నల� వరక� ���గ �ీ�  
వసూల� �ేయబడ�త�ం��.

(సంవత్స�ా��� 33%) క� మ�రచ్బ��ం�� p.a.) 
     ��ౖన ����క్న్న ����్జల� నగదును �త్ ��ర్  �ేసుక�న్న 
     ��� నుం�� వ��్తంచబడ���.  

క�స ��ౖ��న్్స ����్జల�:  ర�.25

నగదు అ��వ్న్్స �ీ� 

ఎస్ �ఐ ఎట�ఎంల�/    ల��ా�ే� �త్తం �కక్ 2.5%
ఇతర జ��య ఎట�ఎంల�  (క�స �త్తం ర�.500�� ల�బ��)
అంత�ా్జ �య ఎట�ఎంల�  ల��ా�ే� �త్తం �కక్ 2.5%    
     (క�స �త్తం ర�.500�� ల�బ��)

ఇతర ����్జల� & �ీ�ల�

నగదు �ె�ల్ంప� ర�సుమ�:  ర�.250
�ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ�  �ె�ల్ంప� �త్తం �కక్ 2% (క�స
     �త్తం ర�.500�� ల�బ��)
�ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�   ర�.100
ల�ట్ ����ంట్     ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� 

�న్యం
     ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.400
     ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.750
     ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.950
     ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.1,100
     ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
అదనప� ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జల�  ర�.100

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

సర్ ����్జ

���స్ �ీ��యడ్    మ�నుపట� ��ల్ంగ్ �ాలక�మంల� �ె�ల్ంప�ల� బ�ా� పడ�  
�����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల��ౖ, �ె�ల్ంప� గడ�వ��ే�� నుం�� 3 ���ల 
గడ�వ� �� ����ంప�క� అనుమ�ంచబడ�త�ం��. �����ట్ �ార�డ్  ��ట్ట్
 ��ంట్ ��ౖ ����క్న్న గడ�వ� �ే�� ��ట��� బ�ా� ఉన్న ప���్త 
�త్తం �����ట్ �ార�డ్ క�  �����ట్ �ేయ��, అ�నప్పట���, �� ర్ ���ింగ్ 

సమయం ��రక� 3 ���ల ���స్ �ీ��యడ్ అం��ంచబడ�త�ం��. 

���ల�వ్ ట���క్ట�ల్ -���ల�వ్ ��ంటర�ల్    ర�.30 +  ల��ా�ే� �త్తంల�� 2.5%  

���ల�వ్ ట���క్ట�ల్ -www.irctc.co.in  ల��ా�ే� �త్తం �కక్ 1% + వ��్తం�ే అ�్న పను్నల�

��ట�ర్ ల్ పంప�ల వద్ద     ఫ�్యయల్ సర్ ��ర్్జ మ��ంట్ �� ట��మ్నల్ ఇవవ్డం సమ��ా��్జం�ే 
�క��ంచబ�ే ��ట�ర్ ల్ &  అ�్న   బ�్యంక్ ��వ్�ా �సు��బడ�త�ం��. ��ర్్జ �ిల్ ప్ ��ౖన ఉం�ే ల��ా�ే� 
ఉ��్పదనల�/��వల�   �ల�వ �����ట్ �ార్డ్ �వరణ క��్న �����ా ఉంట�ం�� ఎందుకంట� 

ల��ా�ే� �ల�వ ��ౖన సమ��ా��్జత బ�్యంక్ ��వ్�ా సర్ ��ర్్జ 
మ��య� �ఎస్ ట� ��యబడ�త�ం��. ఎంచు��బడడ్  �ార్డ్ �� అరహ్త 
ఉన్న ల��ా�ే� �ల�వ ��ౖన 1% ఫ�్యయల్ సర్ ��ర్్జ 
త��్గంచబడ�త�ం�� (�ఎస్ ట� �న��ం�). ఫ�్యయల్ సర్ ��ర్్జ 
త��్గంచడంల� �యమ�ల� మ��య� షరత�ల� ��ర���ర��ా 
ఉండవచుచ్. మ��ంత సమ���రం ��రక� � �����ట్ �ార్డ్ 
�యమ�ల� మ��య� షరత�ల� చూడం��. 

        
కసట్మ్్స సుంకం (డూ్యట�)    ల��ా�ే� �త్తంల�� 2.25% (క�స �త్తం ర�.75�� 

�ె�ల్ంప�      ల�బ��)   

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

�ీ�  
    �ా��్షక �ీ� (ఒ�� �ా��)   ర�.0 – ర�.9,999
    ప�నర�ద్ధరణ �ీ� (పర్.సం.) ర�.0 – ర�.9,999
    య�డ్-ఆన్ �ీ� (పర్.సం.)  ఏ� ల�దు

�� ����ంచబ��న �����ట్ 

వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ��   20-50 ���ల� (��ట��ల్ ��ను��ళళ్��ౖ మ�తర్�� మ��య�    
 అంతక� మ�నుపట� ��ల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �త్తం ప���్త�ా   
 �ె�ల్ంచబ�� ఉంట� మ�తర్�� వ��్తసు్త ం��)

��ౖ��న్్స ����్జల�  అన్ ��క�్యర్డ్ �ార్డ్ లక� ��లక� 3.50% (సంవత్స�ా��� 42%); 
��క�్యర్డ్ �ార్డ్  లక� ��లక� 2.75% (సంవత్స�ా��� 33%); 

     01 నవంబర్ 2021 నుం�� ��ర్య & ����న్్స �ార్డ్ లక� 2.5% 
(సంవత్స�ా��� 30%) నుం�� ��లక� 2.75% 
(సంవత్స�ా��� 33%) క� మ�రచ్బ��ం��   

క�స ��ౖ��న్్స ����్జల�:  ర�.25  

క�సప� బ��� �త్తం   �త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% 
వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు 
అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం 
(ఏ�ై�� ఉంట�)

నగదు అ��వ్న్్స  

నగదు అ��వ్న్్స ప����  �����ట్ ప���� �కక్ 80% వరక� (��ల్డ్  మ��య� 
ట�ౖట��యంక� గ��షట్ం�ా ����� 12 ��ల� & �ాల్ ట�నం 

     �ార�డ్ ల� & �ి��్నచర్ �ార�డ్ లక� ����� 15 ��ల�)
ఉ�త �����ట్ వ్యవ��   ఏ� ల�దు (�ల్)

��ౖ��న్్స ����్జల�  అన్ ��క�్యర్డ్ �ార్డ్ లక� ��లక� 3.50% (సంవత్స�ా��� 42%); 
��క�్యర్డ్ �ార్డ్  లక� ��లక� 2.75% (సంవత్స�ా��� 33%); 

     01 నవంబర్ 2021 నుం�� ��ర్య & ����న్్స �ార్డ్ లక� 2.5% 
(సంవత్స�ా��� 30%) నుం�� ��లక� 2.75% 
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

���న ప���� (ఓవర్ ��ట్)  ప���� ���న (ఓవర్ ��ట్) �త్తం �కక్ 
     2.5% (క�స �త్తం ర�. 600�� ల�బ��)

�ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్)   ర�.100 - ర�.250 (ఆరమ్  ��రక� ర�.1500)
అత్యవసర �ార�డ్  భ��్త ����ల్ స్ ��ంట్   అసల� ధర (��ా ��సం $175 మ��య�     
(��ేశంల� ఉన్నప�్పడ�)    మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��సం $148 క� ల�బ�� ఉంట�ం��)
��ే� క���్స ల��ా�ే�   మ���్ప�� మ�ర్క్ అప్: 3.5% అ�్న �ార్డ్  లక� (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ 

�న�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ లక� 
మ�తర్��).  01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ   
 ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

�ై���క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స    మ�ర్క్అప్: 3.5% అ�్న �ార్డ్  లక� (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న�)
మ���్ప�� ల��ా�ే�  మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్   హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��).  

01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్   
 మ��య� �ాట్ ట�క్ క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

   
���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�:    ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  
     ��చర్ ల��ౖ మ�తర్��)

అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ  ర�.199
�� ర్ ���ింగ్ �ీ� 

�రా్ ��న్య�� �ాస్ ల�ంజ్ ����్జల�    పర్య���ట� �ాస్ ��ర్ �ా� ం ��వ్�ా ��రత�ేశంల�� అ�్న ఎ���్పర�ట్  
ల�ంజ్ సందరశ్నల��ౖ సందరశ్నక� 27$ వరక� + వ��్తంచు 
పను్నల ��ప�్పన ���గ �ీ� వసూల��ేయబడ�ను.

     �ిర్య���ట� �ాస్ �� ర్ �ా� మ్ ��వ్�ా ��రత�ేశం ��ల�పల అ�్న ఎ�ర్ �� ర్ట్ 
ల�ంజ్ సందరశ్నల�, �ాం�ిల్��ంట�� సందరశ్నలను మ���ం�న త�ావ్త, 
ఒ��క్ సందరశ్నక� 27$ +వ��్తం�ే పను్నల� వరక� ���గ �ీ�  
వసూల� �ేయబడ�త�ం��.

(సంవత్స�ా��� 33%) క� మ�రచ్బ��ం�� p.a.) 
     ��ౖన ����క్న్న ����్జల� నగదును �త్ ��ర్  �ేసుక�న్న 
     ��� నుం�� వ��్తంచబడ���.  

క�స ��ౖ��న్్స ����్జల�:  ర�.25

నగదు అ��వ్న్్స �ీ� 

ఎస్ �ఐ ఎట�ఎంల�/    ల��ా�ే� �త్తం �కక్ 2.5%
ఇతర జ��య ఎట�ఎంల�  (క�స �త్తం ర�.500�� ల�బ��)
అంత�ా్జ �య ఎట�ఎంల�  ల��ా�ే� �త్తం �కక్ 2.5%    
     (క�స �త్తం ర�.500�� ల�బ��)

ఇతర ����్జల� & �ీ�ల�

నగదు �ె�ల్ంప� ర�సుమ�:  ర�.250
�ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ�  �ె�ల్ంప� �త్తం �కక్ 2% (క�స
     �త్తం ర�.500�� ల�బ��)
�ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�   ర�.100
ల�ట్ ����ంట్     ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� 

�న్యం
     ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.400
     ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.750
     ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.950
     ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న 

���్త ��� ర�.1,100
     ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
అదనప� ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జల�  ర�.100

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

సర్ ����్జ

���స్ �ీ��యడ్    మ�నుపట� ��ల్ంగ్ �ాలక�మంల� �ె�ల్ంప�ల� బ�ా� పడ�  
�����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల��ౖ, �ె�ల్ంప� గడ�వ��ే�� నుం�� 3 ���ల 
గడ�వ� �� ����ంప�క� అనుమ�ంచబడ�త�ం��. �����ట్ �ార�డ్  ��ట్ట్
 ��ంట్ ��ౖ ����క్న్న గడ�వ� �ే�� ��ట��� బ�ా� ఉన్న ప���్త 
�త్తం �����ట్ �ార�డ్ క�  �����ట్ �ేయ��, అ�నప్పట���, �� ర్ ���ింగ్ 

సమయం ��రక� 3 ���ల ���స్ �ీ��యడ్ అం��ంచబడ�త�ం��. 

���ల�వ్ ట���క్ట�ల్ -���ల�వ్ ��ంటర�ల్    ర�.30 +  ల��ా�ే� �త్తంల�� 2.5%  

���ల�వ్ ట���క్ట�ల్ -www.irctc.co.in  ల��ా�ే� �త్తం �కక్ 1% + వ��్తం�ే అ�్న పను్నల�

��ట�ర్ ల్ పంప�ల వద్ద     ఫ�్యయల్ సర్ ��ర్్జ మ��ంట్ �� ట��మ్నల్ ఇవవ్డం సమ��ా��్జం�ే 
�క��ంచబ�ే ��ట�ర్ ల్ &  అ�్న   బ�్యంక్ ��వ్�ా �సు��బడ�త�ం��. ��ర్్జ �ిల్ ప్ ��ౖన ఉం�ే ల��ా�ే� 
ఉ��్పదనల�/��వల�   �ల�వ �����ట్ �ార్డ్ �వరణ క��్న �����ా ఉంట�ం�� ఎందుకంట� 

ల��ా�ే� �ల�వ ��ౖన సమ��ా��్జత బ�్యంక్ ��వ్�ా సర్ ��ర్్జ 
మ��య� �ఎస్ ట� ��యబడ�త�ం��. ఎంచు��బడడ్  �ార్డ్ �� అరహ్త 
ఉన్న ల��ా�ే� �ల�వ ��ౖన 1% ఫ�్యయల్ సర్ ��ర్్జ 
త��్గంచబడ�త�ం�� (�ఎస్ ట� �న��ం�). ఫ�్యయల్ సర్ ��ర్్జ 
త��్గంచడంల� �యమ�ల� మ��య� షరత�ల� ��ర���ర��ా 
ఉండవచుచ్. మ��ంత సమ���రం ��రక� � �����ట్ �ార్డ్ 
�యమ�ల� మ��య� షరత�ల� చూడం��. 

        
కసట్మ్్స సుంకం (డూ్యట�)    ల��ా�ే� �త్తంల�� 2.25% (క�స �త్తం ర�.75�� 

�ె�ల్ంప�      ల�బ��)   

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

��ౖన ఇవవ్బ��న �ీ�ల�, వ��డ్ , ����్జల��ౖ అ�్న పను్నల� వ��్త�ా్త �.

“వ��్తం�ే పను్నల�”(�ల�ౖ 1, 2017వ �ే��న మ��య� ఆ త�ావ్త ఇవవ్బ��న ��ట్ట్ ��ంట్్స క�) అన�ా:

•   ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���ార�డ్ లల� ��ట్ట్ ��ంట్ పర్�ారం “హ�ా్య��” �ాషట్ �ం ��ాసం�ా గల 
�ార�డ్ ��ర�లక� - @9% ��ందర్ పను్న మ��య� @9% �ాషట్ � పను్న

•  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���ార�డ్ లల� ��ట్ట్ ��ంట్ పర్�ారం “హ�ా్య��” �న� ఇతర �ా�ాట్ � ల� 
��ాసం�ా గల �ార�డ్ ��ర�లక� – ఇంట����ట�డ్ పను్న @18% 

�ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఖ��� ��రక� �ే�� అ�్న �ె�ల్ంప�ల� క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం 
+ 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు 
అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, 
బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే 
క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ���. 

*ఎగ�వన ����క్న్న �ె�ల్ంప� క�మం ���షక్ ఉన్న� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ కసట్మర్ లక� వ��్తంచనందున, �ా���� 
వ��్తం�ేటట�వంట� ����్జల ��డూ్యల్ ��సం దయ�ే�ి పట�ట్క (ఎ)� చూడవల�ిం���ా ��రడ���న��.

** అ�ె్ద  �ె�ల్ంచుట��� ఏ�ే� �ా్య�ా�� ��వ్�ా అ��� �ే�ిన అ�్న ల��ా�ే�లక� ర�. 99 ల �� ర్ ���ింగ్ �ీ� 
వసూల� �ేయబడ�ను

ఆర్ �ఐ ����ౖ�ి మ�ర్గదరశ్�ాల పర్�ారం�ా మ��య� కసట్మర్ �� సూ�ంచబడడ్  జ�గ�త్త  పర్���య న�క��ంచబ�� 
ఈ ��క��ంచబడడ్  ప��ర్ ల�, �ేట� ల��� సమ���రం ఉ��్నయ� ��ాథ్ ��ంచు�������, ���గ��ర�డ� 
���్ధషట్  ��ామ�లల�, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా సూ�ంచబ��నట�ల్ �ా సమయ�ను�ారం�ా, �ాల�నుగ�ణం�ా 
����ౖ�ి ���ార్డ్� న�క��ం���్సన అవసరం ఉం��. కం��� �కక్ అంతర్గత �ాల�ీ పర్�ారం�ా, �ాల�నుగ�ణ 
న�కరణ పర్���య సమయంల� ����ౖ�ి ప��ర్ ల� అం��ంచడంల� �ఫల���న�� �����ట్ �ార్డ్ ఖ��� 
����క్�కం�ా స��్పండ్/బ�ల్ క్ అవవ్����� ���� �యవచుచ్. ��ి��యం �ేయబడడ్  �ాలప����ల� 
����క్�కం�ా స��్పండ్ �ేయబడడ్  �ార్డ్(ల�) �ా��్షక �ీస్ �� గ����ావ�. ఒకక్�ా�� �ార్డ్ ఖ��� ���య��లకం 
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K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

�ేయబడ�త���, �ాల�నుగ�ణ న�కరణ పర్���య ప���్త అ�న �దట �ా��్షక �ీస్ ��యబడ�త�ం��.
�ర� �ార్డ్ � �����ంచడం ��న�ా��ం�నటల్��ే, ఈ సవరణలక� �ర� అం��క��ం�నట�ల్  ���ంచబడ�త�ం��.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ 

39 02 02 02 (నంబర్ �� మ�ందు �ాథ్ �క STD ��డ్ � ఉంచం��), 
1860 180 1290/1860 500 1290  

21 ఏ�ిర్ల్ 2023 ��ట��� ఈ కమ�్య���షన్ ల�� సమ���రం �త్తం స���న�� మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �చక్షణక� ల�బ�� మ�ర�్పల� ��ట� �ేసు��వచుచ్. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ క� సంబం��ం�న 
అత్యంత మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల�  www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� 
ఉంట��. 

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

��ౖన ఇవవ్బ��న �ీ�ల�, వ��డ్ , ����్జల��ౖ అ�్న పను్నల� వ��్త�ా్త �.

“వ��్తం�ే పను్నల�”(�ల�ౖ 1, 2017వ �ే��న మ��య� ఆ త�ావ్త ఇవవ్బ��న ��ట్ట్ ��ంట్్స క�) అన�ా:

•   ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���ార�డ్ లల� ��ట్ట్ ��ంట్ పర్�ారం “హ�ా్య��” �ాషట్ �ం ��ాసం�ా గల 
�ార�డ్ ��ర�లక� - @9% ��ందర్ పను్న మ��య� @9% �ాషట్ � పను్న

•  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���ార�డ్ లల� ��ట్ట్ ��ంట్ పర్�ారం “హ�ా్య��” �న� ఇతర �ా�ాట్ � ల� 
��ాసం�ా గల �ార�డ్ ��ర�లక� – ఇంట����ట�డ్ పను్న @18% 

�ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఖ��� ��రక� �ే�� అ�్న �ె�ల్ంప�ల� క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం 
+ 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు 
అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, 
బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే 
క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ���. 

*ఎగ�వన ����క్న్న �ె�ల్ంప� క�మం ���షక్ ఉన్న� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ కసట్మర్ లక� వ��్తంచనందున, �ా���� 
వ��్తం�ేటట�వంట� ����్జల ��డూ్యల్ ��సం దయ�ే�ి పట�ట్క (ఎ)� చూడవల�ిం���ా ��రడ���న��.

** అ�ె్ద  �ె�ల్ంచుట��� ఏ�ే� �ా్య�ా�� ��వ్�ా అ��� �ే�ిన అ�్న ల��ా�ే�లక� ర�. 99 ల �� ర్ ���ింగ్ �ీ� 
వసూల� �ేయబడ�ను

ఆర్ �ఐ ����ౖ�ి మ�ర్గదరశ్�ాల పర్�ారం�ా మ��య� కసట్మర్ �� సూ�ంచబడడ్  జ�గ�త్త  పర్���య న�క��ంచబ�� 
ఈ ��క��ంచబడడ్  ప��ర్ ల�, �ేట� ల��� సమ���రం ఉ��్నయ� ��ాథ్ ��ంచు�������, ���గ��ర�డ� 
���్ధషట్  ��ామ�లల�, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా సూ�ంచబ��నట�ల్ �ా సమయ�ను�ారం�ా, �ాల�నుగ�ణం�ా 
����ౖ�ి ���ార్డ్� న�క��ం���్సన అవసరం ఉం��. కం��� �కక్ అంతర్గత �ాల�ీ పర్�ారం�ా, �ాల�నుగ�ణ 
న�కరణ పర్���య సమయంల� ����ౖ�ి ప��ర్ ల� అం��ంచడంల� �ఫల���న�� �����ట్ �ార్డ్ ఖ��� 
����క్�కం�ా స��్పండ్/బ�ల్ క్ అవవ్����� ���� �యవచుచ్. ��ి��యం �ేయబడడ్  �ాలప����ల� 
����క్�కం�ా స��్పండ్ �ేయబడడ్  �ార్డ్(ల�) �ా��్షక �ీస్ �� గ����ావ�. ఒకక్�ా�� �ార్డ్ ఖ��� ���య��లకం 

ఎ�ిబ్ఐ �ార్డ్� & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ట�డ్.
�ి.ఓ. బ�గ్ నం 28, నూ్య ���ల్ -110 001 దయ�ే�ి మ� 
��బ�్ౖసట�్న ఇకక్డ సంద��శ్ంచం��: www.sbicard.com
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• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

�ేయబడ�త���, �ాల�నుగ�ణ న�కరణ పర్���య ప���్త అ�న �దట �ా��్షక �ీస్ ��యబడ�త�ం��.
�ర� �ార్డ్ � �����ంచడం ��న�ా��ం�నటల్��ే, ఈ సవరణలక� �ర� అం��క��ం�నట�ల్  ���ంచబడ�త�ం��.

ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ 

39 02 02 02 (నంబర్ �� మ�ందు �ాథ్ �క STD ��డ్ � ఉంచం��), 
1860 180 1290/1860 500 1290  

21 ఏ�ిర్ల్ 2023 ��ట��� ఈ కమ�్య���షన్ ల�� సమ���రం �త్తం స���న�� మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �చక్షణక� ల�బ�� మ�ర�్పల� ��ట� �ేసు��వచుచ్. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ క� సంబం��ం�న 
అత్యంత మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల�  www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� 
ఉంట��. 

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 



�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ��ే�� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం��.

  పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 
�ేయడం ��వ్�ా వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం ఏ�ై�� అట�ట్  �����ట్ గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ �కక్ గడ�వ� �ే���� 
మ�ందు �����ట్ అ�నప్పట��� �ె�ల్ంప��ా ప��గణ�ంచబడదు.

k) SMA & NPA

•  ��్పషల్ ��న్షన్ అ��ంట్ ల� (‘SMA’): 

 �యంతర్ణ ఆవశ్యకతల�� �ాట�, ���ంద పట�ట్కల� ఇ�చ్న పర్�ారం మ�డ� ఉప తరగత�ల�� ఉం�ే 
'��్పషల్ ��న్షన్ ఖ���ల� (‘SMA’) వంట� ఉప-అ��ట్ తరగ�� ర��� ం��ంచడం ��వ్�ా ఖ���క� ఉం�ే 
�రా్ రంభ ఒ�్త��� గ���్తం�ే ఆవశ్యకత క��� SBI �ార్డ్ క� ఉం��. �����ట్ �ార్డ్ లను “���ా�వ్ంగ్ 
సదు�ాయ�ల� �ా� ఋణ�ల�”�ా ప��గణ��ా్త ర�.

   

 

 SMA వర్గీకరణకు సంబంధించి ఉదాహరణ:

 ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ���చ్ 2021 అ��ే, మ��య� ఈ 
�ే��ల��ా ’క�స బ�ా� �త్తం (‘MAD’) అందక�� �ే, గడ�వ� �ే�� ��ట�న త�ావ్త ఆ అ��ంట్ ను 
SMA – 0�ా పర్�ా్త ��ా్త ర�.

Ve
r: 

FY
 2

4 
4

�� న్ ��వ్�ా
మ��ంత సమ���రం ��సం

1860 180 1290
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ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ల� - అ� మ�ఖ్య���న �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

1. *�ీ� మ��య� ����్జల�
A. �ా��్షక �ీ� & ప�నర�ద్ధరణ �ీ�
 ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ ��ౖ (ఎస్ �ఐ �ార్డ్) వ��్తం�ే �ా��్షక �ీ� మ��య� ప�నర�ద్ధరణ �ీ�ల� ఉ��్న�. 

�ా��్షక �ీ� అ���� ర�.0 నుం�� ర�.9999 మ��య� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉం�ే ఒ��-�ా�� �ీ� 
ఇం�ా ��నూ్యవల్ �ీ� పర్� సంవత్సరం వసూల� �ేయబడ�త�ం��, ఇ�� ర�. 0 నుం�� ర�.9999�� 
�ాట� వ��్తం�ే పను్నల మధ్య ఉంట�ం��. ఈ �ీ� �ార�డ్ ��ర�� నుం� �ార�డ్ ��ర���� మ��య� ��ధ 
�ార్డ్ ర�ాలను బట�ట్  మ�రవచుచ్. �����ట్ �ార�డ్  ��సం దరఖ�సు్త  �ేసుక��� సమయంల� �ార�డ్ ��ర���� 
ఇ� �ె�యజ�యబడ���. వ��్తం�ే �ధం�ా, ఈ �ీ�ల�, ��ర��ా �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� ����్జ 
�ేయబడ��� మ��య� ఆ ����్జ ���ంచబ��న ��ల �కక్ �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ల్ 
�ేయబడ�త�ం��. �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర���� మం�ర� �ేయబ��న అదనప� �ార్డ్ లక� ���� �ీ� 
ఉండవచుచ్.   

B. నగదు అ��వ్న్్స �ీ�
 �ార�డ్ ��ర� అత్యవసర సందర్భంల� జ��య/అంత�ా్జ �య ఏట�ఎంల నుం�� నగదును �� ంద����� 

�ార్డ్ ను ఉప���ంచవచుచ్. ఆ �ధం�ా �ే�� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ ల��ౖ ఒక ల��ా�ే� �ీ� 
���ంచబడ�త�ం�� మ��య� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ల్ �ేయబడ�త�ం��. జ��య 
ఏట�ఎమ్ లల�2.5% ల��� ర�.500ల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� మ��య� అంత�ా్జ �య ఏట�ఎమ్ లల� 
2.5% ల��� ర�.500లల� ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ�� ల��ా�ే� �ీ��ా ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) అ��ాట్ ను�ారం ల��ా�ే� �ీ� 
మ�రవచుచ్. అల��� నగదు అ��వ్ను్సల� అ�్న �త్ ��ర్ యల్ �ే�� నుం�� ప���్త�ా �ె�ల్ంప� �ే�� �ే�� 
వరక� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ ��ౖ ���ం�ే ����్జలక� సమ�న���న �త్తంల� ��ౖ��న్్స ����్జ� (దయ�ే�ి 
����్జల ��డూ్యల్ ను చూడం��) క��� ఉంట��. 

C. నగదు �ె�ల్ంప� �ీ�
 �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� ��-ఇన్ �ిల్ ప�్ప ��ౖన �ా�� �����ట్ �ార�డ్  ��ంబర� & �త్తమ�ను ����క్�, ���్న బ�ర్ ంచ్ 

��ంటర్ ల� ఇవవ్డం ��వ్�ా ��ట్ట్ బ�్యంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఎస్.�.ఐ) �ా�� ఎం�ిక �ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� 
ఎస్.�.ఐ �����ట్ �ార�డ్  బ�ా�లను �ె�ల్ంచవచుచ్. �ార�డ్  హ� లడ్రల్క� తక్షణ�� ����ంట్ అ�ా్నల��ె్జ �ంట్ 
���ిప్ట్  ఇవవ్బడ�ను. ఈ ��కర్యం Rs.250/- స��వ్స్ �ీ� + వ��్తంచు పను్నల�� ల�ంచును. �� �
 � ఎస్ � ఐ �ార�డ్  హ� లడ్ర్ ల� �ా�� �����ట్ �ార�డ్  �ె�ల్ంప�లను కర�ర్ ��ౖశ్య బ�్యంక్ (�� � �) �ా�� ఎం�ిక 
�ే�ిన బ�ర్ ంచ్ లల� క��� �ె�ల్ంచవచుచ్. కర�ర్ ��ౖ�ా్య బ�్యంక్ (�� � �) బ�ర్ ంచ్ లల� �ే�ిన 
�ె�ల్ంప�లక� ఎట�వంట� �ీ� వ��్తంచదు.

D. ����్జల�
i. సమయ�నుగ�ణం�ా వ��్తం�ే అవ�ాశం ఉన్న ����్జల� మ��య� �ీ�ల� �ార�డ్ ��ర���� ఎస్

 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ��వ్�ా అం��ంచబ�ే ���్దషట్  ��వల ��సం ల��� �ార�డ్ ��ర�� ఖ���క� సంబం��ం� 
�ార� �ాల్ప��న ���ాల్ట్  ల ��సం �ార�డ్ ��ర�ల� �ె�ల్ం���

ii �ార�డ్ ��ర�లక� తగ��ధం�ా �ె�యప���న త�ావ్త, సమ��తమ� ���ం�ే ���ల� 
సమయ�నుగ�ణం�ా ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� ల��� �ీ�ను సవ��ంచ����� ల��� ఏ��ౖ�� ��త్త  ����్జల� 
ల��� �ీ�ను పర్��శ��టట్����� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

E. వ��డ్ ర��త ���స్ �ీ��యడ్
 �ా్య�ా�� �ే�� ��ల్�మ్ ల సమర్పణక� ల�బ�� వ��డ్  ర��త �����ట్ వ్యవ�� 20 నుం�� �దల�క�� 50 

���ల ప����ల� ఉండవచుచ్. అ��ే, మ�నుపట� ��ల బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచ� ల��� ఏ�ై�� 
ఏట�ఎమ్ నుం� �ార�డ్ ��ర� నగదు �త్ ��ర్  �ేసుక�� ఉన్న పక్షంల� ఇ�� వ��్తంచదు.

F.  ��ౖ��న్్స ����్జల�
 �ార�డ్ ��ర� తన బ�్యల�న్్స ను ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక��� పక్షంల� ల��ా�ే� జ����న �ే�� 

నుం�� �ె�ల్ంచ� ఈఎమ్ఐ �ా���ల�� స� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ, అల��� �ార�డ్ ��ర� �సుక�న్న 
అ�్న నగదు అ��వ్న్్స లను ����� �ె�ల్ం�ే వరక� �ాట���ౖ ��ల�ా�� వ��డ్  ��ట� ��ప�్పన ��ౖ��న్్స 
����్జలను �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��.

 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 
�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� 
ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ౖ��న్్స ����్జల పర్సు్త త ��ట� గ��షట్ం�ా ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��లక� 3.50% [ఏ������ 42%] 
పర్�ారం ఉంట�ం��, అల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ & ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్ (ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్) 
అ��ాట్ ను�ారం మ�ర�త�ం��. ��ౖ��న్్స ����్జల�, �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�, వ��్తం�ే పను్నల ���ంప�క� 
ల�బ�� ఉంట�� మ��య� �ార�డ్ క� సంబం��ం�న బ�ా�లను ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� నుం�� �ె�ట్ �ేయబడ���. �ార�డ్  ��ర�డ� తన బ�ా�లను �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� 
ప���్త�ా �ె�ల్ంచక�డద� ఎంచుక�న్న సందర్భంల� అ�్న ల��ా�ే�ల��ౖ ���ం�ే క�స ��ౖ��న్్స  ����్జ 
���ంచబడ�త�ం��, మ��య� �ార�డ్  ��ర�డ� �సుక�న్న �త్తం నగదు అ��వ్ను్స లక� 
ఒ��క్కక్����� ర�.25 ��ప�్పన వ��్తం�ే పను్న

a.  నగదు అ��వ్ను్సల��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� అ��� ల��ా�ే� �ే�� నుం�� �ె�ల్ంప� ప���్త�ా 
�ే��టంతవరక� వ��్త�ా్త �.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 15వ �ే��.
 16 �న్ 2019 – 15 �ల�ౖ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.5000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 20 �ల�ౖ 2019 �ే��న
2.  నగదు �త్ ��ర్ యల్ ర�. 7000 – 10 �ల�ౖ 2019 �ే��న
 15 �న్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ నుల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, ర�.7,000 నగదు ఉపసంహరణ��ౖ వ��్తం�ే ��ట� పర్�ారం 5 ���ల ��ౖ��న్్స ����్జల�� 
�ాట��ా ర�.12,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న 15వ �ే�� �ల�ౖ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర�డ� 
�� ందు��డ�. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 
�ార�డ్ ��ర�డ� 5 ఆగసుట్  2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప��ా బ��� ఉన్న 

���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��. � �����ట్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� �ె�ల్ం�ే ఏ 
�ె�ల్ం��ౖ�� �దట �ర� �ె�ల్ం���్సన క�స బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 
100% �ీ�ల� మ��య� ����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ (ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� 
నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� �ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  
����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� 
(ఏ��ౖ�� ఉంట�) �ె�ల్ంప� �ేయబడ�త�ంద� దయ�ే�ి గమ�ంచం��. ల��ా�ే� �ే�� నుం�� ��ౖ��న్్స 
����్జ ���ంచబ�ే వ��డ్ -��తర బ�ా� ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స �షయంల� తప్ప మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడ���.

 ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్ నుం� �ా్య�� 
�ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� ��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ 
బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడవ�.

 ఉ��హరణ 2 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��.
 3 జన 2019 – 2 �ిబర్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�
1.  ర�.10000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 జన 2019 �ే��న
2.  ర�.30000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 జన 2019 �ే��న
 2 జన 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 

�ార�డ్ ��ర� ర�.40,000 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 �ిబర్వ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�. 
ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 �ిబర్వ�� 
2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��. ��ట్ట్ ��ంట్ బ�ా�ల� ఎల�ంట� నగదు బ�్యల�న్్స ల�క�ం��, మ�నుపట� ��ట్ట్
 ��ంట్ నుం� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయ�, అల��� �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
��ట��� ఉన్న ��ట�ౖల్ బ�్యల�న్్స బ�ా�� �ె�ల్ం�న పక్షంల�, అట�వంట� బ�్యల�ను్సల��ౖ ఎట�వంట� 
��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచబడవ�.

 పర్� ��ల క�స �ె�ల్ంప� మ�తర్�� �ేయడం వలన � బ�ా� �త్తం��ౖ ఉత్తరపద వ��డ్  �ె�ల్ంప��� 
�ాట��ా ప�నః�ె�ల్ంప� పర్���య ఏళల్  తరబ�� �ాగ�త�ం��. ఉ��. ర�.5000 ల��ా�ే��� సంబం��ం�, 
పర్���ల� క�స �ె�ల్ంప� �త్తం (పర్���ల� ర�.200 క�స ���్త ��� ల�బ��) �ె�ల్సూ్త  ఉంట�, 
బ�ా� ���్త �్న ప���్త�ా ����� �ె�ల్ం�ేందుక� 44 ��లల వరక� సమయం పటట్వచుచ్.

 ఉ��హరణ 3 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల 2వ �ే��

 3 మ���చ్ 2019 – 2 ఏ�ిర్ల్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�

(1)  �ా��్షక �ీ� ర�.500 - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న 

(2)  ర�.90 వ��్తం�ే పను్నల� - 5 మ���చ్ 2019 �ే��న

(3)  ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల�. ర�.6000 – 15 మ���చ్ 2019 �ే��న 

 2 మ���చ్ 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� అనుక�ంట�, 
�ార�డ్ ��ర� ర�.6,590 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 ఏ�ిర్ల్ ��ట్ట్ ��ంట్ ను �� ందు��డ�, ప���్త 
�త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 ఏ�ిర్ల్ 2019, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి 
ఉంట�ం��

 బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం�� �ార�డ్ ��ర� స�ప ద�ాంశ �ందువ�క� 
��ండ్ ఆఫ్ �ేయబ��న క�స బ��� �త్తం ర�. 415 (�త్తం బ�ా�ల� 5%) + వ��్తం�ే 
పను్నలను 22 ఏ�ిర్ల్ 2019 ��డ� �ె�ల్ం��ర� అనుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� 
పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% 
సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా 
�ేయబడ�త�ం��:

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్)  48 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(48/365)*500/100= ర�.27.62

 వ��్తం�ే ర�.90 పను్నల��ౖ (5 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 48 ���ల ��సం: 

 (3.50*12)*(48/365)*90/100= ర�.4.97

 ర�.6000 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (15 మ���చ్ నుం�� 22 ఏ�ిర్ల్) 38 ���ల ��సం:

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

 ర�.6,175 బ�్యల�న్్స  ��ౖ (22 ఏ�ిర్ల్ నుం�� 2 ��) 11 ���ల ��సం:

 (3.50*12)*(11/365)*6,175/100= ర�.78.16

 �త్తం ����్జ �ేయబ��న వ��డ్  = ర�.373.10
 3 ఏ�ిర్ల్ 2019 – 2 �� 2019 మధ్య వ్యవ��ల� �ార�డ్ ��ర� ఎల�ంట� ల��ా�ే�ల� �ేయల�ద� 

అనుక�ంట�, 2 �� �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ె�ల్ం���్సన �త్తం ర�పంల� బ�ా� ఉన్న 
��ను��ల� �త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల�, ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� వ��్తం�ే పను్నల� 

చూపబడ���.
 �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� (PDD) మ�ం�ే �ార�డ్ ��ర�డ� �త్తం �ె�ల్ంచవల�ిన �� మ�మ్ను (TAD) 

�ా��కం�ా �ె�ల్ం��� ల��� అస్సల� �ె�ల్ంచక�� ���; అన�ా మ�నుపట� ��లల నుం�� �ె�ల్ం���్సన 
బ�ా� �త్తం ఉం��, పర్సు్త త ��లల� �ె�ల్ం���్సన గడ�వ� �ే���� మ�ం�ే బ�ా� ఉన్న �త్తం 
�� మ�మ్ను ప���్త�ా �ె�ల్ం�నప�్పడ�, �ె�ల్ంప� �ే�� వరక� మ���ంప� బ�్యల�న్్స ��ౖ ��ౖ��న్్స ����్జల� 
���ంచబడ���.

 ఉ��హరణ 4: �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.
 3 ����ం 2018 – 2 జన 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�
1)  ర�.500 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 15 ����ం 2018 �ే��న
2)  ర�.600 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 20 ����ం 2018 �ే��న
 2 ����ంబర్ 2018 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబడల�ద� 

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ర�.1100 ల��ా�ే�లను చూప�త�న్న తన 2 జనవ�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను 
�� ందు��డ�. బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�.1100. ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స 
�త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� �ార�డ్ ��ర� 22 జనవ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 
���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� �ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 22 జనవ�� 2019 ��డ� ర�. 500 ల �ా��కం�ా �ె�ల్ంప� �ే�ార� అనుక�ంట�, 
��ౖ��న్్స ����్జల� అమల�ల� ఉన్న ��ట� పర్�ారం ���ంచబడ��� మ��య� �త్తం బ�ా��� 
జ���ంచబడ���. ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స 
����్జ ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��

 ర�.500 బ�్యల�న్్స ��ౖ (15 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 38 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(38/365)*500/100 = ర�.21.86
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (20 ����ంబర్ నుం�� 22 జనవ��) 33 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(33/365)*600/100 = ర�.22.78
 ర�. 600 బ�్యల�న్్స ��ౖ (22 జనవ�� నుం�� 2 �ిబర్వ��) 12 ���ల
 (3.50*12)*(12/365)*600/100 = ర�.8.28 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.52.93
 3 �ిబర్ 2019 – 2 మ���చ్ 2019 మధ్య జ����న ల��ా�ే�ల�

1)  �రా్ రంభ బ�్యల�న్్స ర�.652.93 – 3 �ిబర్ 2019 �ే��న

2)  ర�.1000 ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 5 �ిబర్ 2019 �ే��న
3)  ర�.3000 ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 15 �ిబర్ 2019 �ే��న
 2 �ిబర్వ�� 2019 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ర�.652.93 �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయబ��నట�ల్  

అనుక�ంట�, �ార�డ్ ��ర� ప���్త �త్తం ల��� బ�ా� ఉన్న క�స �త్తం మధ్యల� �ే� ��స����� 22 
�ిబర్వ�� 2019, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� బ��� ఉన్న ���్త ��� పర్��ా �ె�ల్ంప� 
�ేయవల�ి ఉంట�ం��.

 �ార�డ్ ��ర�డ� 15 �ిబర్వ�� ��ట���, అన�ా �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల�ప� ప���్త �ె�ల్ంప� �ే�ార� 
అనుక�ంట�, ��లక� 3.50% సమరథ్వంత���న ��ట�ను ప��గణనల��� �సుక�ంట�, ��ౖ��న్్స ����్జ 
ల���క్ంప� ���ం�� �ధం�ా �ేయబడ�త�ం��:

 ర�.652.93 బ�్యల�న్్స ��ౖ (3 �ిబర్ – 15 �ిబర్) 12 ���ల ��సం:
 (3.50*12)*(12/365)*652.93/100 = ర�.9.02 
 ����్జ �ేయబ��న �త్తం వ��డ్  = ర�.9.02
 2 మ���చ్ �ే�� ��ట� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� బ�ా� ఉన్న �త్తం �� మ�మ్ ర�పంల� బ�ా� ఉన్న ��ను��ల� 

�త్తం, వ��డ్  ����్జల�, �ీ� మ��య� ����్జల� అ��ౖ�� ఉంట�, అల��� అ�్న వ��్తం�ే పను్నల� 
చూపబడ���.

G. ల�ట్ ����ంట్ ����్జల�
• ర�.0-ర�.500 వరక� �ె�ల్ంప� �ే��ల� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� �న్యం 
 ర�.500 కంట� ఎక�క్వ & ర�.1,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.400
• ర�.1,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.10,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.750
• ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.25,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.950
• ర�.25,000 కంట� ఎక�క్వ & ర�.50,000 వరక� బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,100
• ర�.50,000 కంట� ఎక�క్వ బ�ా� ఉన్న ���్త ��� ర�.1,300
 వర�స�ా ��ండ��ార�ల్  గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె�ల్ం���్సన ��మం అమ�ంట్ డూ్య (MAD) కటట్� 

పక్షంల� ర�.100 అదనప� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడ�త�ం��.
 MAD �ె�ల్ం�ే వరక� పర్� ����ంట్ ��ౖ��ల్ �� ఈ ����్జ ���ంచబడ�త��� ఉంట�ం��.

 ఉ��హరణ 1 – �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 జనవ�� 3వ �ే�� – 2016 �ిబర్వ�� 2వ �ే�� వరక� �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

(1)   ర�.5000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 5 �ే��న

(2)   ర�.5000�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 జనవ�� 15 �ే��న
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�. 750).

 ఉ��హరణ 2 – �ార�డ్  ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్� ��ల� 2వ �ే��.

 2016 �ిబర్వ�� 3వ �ే�� – 2016 మ���చ్ 2వ �ే�� మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే�ల�

1.  ర�.2000�� ��ట�ౖల్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 8 �ే��న

2.  ర�.2500�� ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� – 2016 �ిబర్వ�� 19 �ే��న 
 2016 జనవ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స ఏ�� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేయనట�ల్  అంచ�� 

��సూ్త , �ార�డ్ ��ర� ర�.10,000 ల��ా�ే�ల� �ే�ినట�ల్  అత��� �ిబర్వ�� 2వ �ే�� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
చూపబడ�త�ం��. �ార�డ్ ��ర� 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల బ��� �త్తం ల��� క�షట్ �త్తం కంట� 
ఎక�క్వ �ె�ల్ం���. అంట� ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���ల ల�పల �ె�ల్ం���.

 2016 �ిబర్వ�� 22వ �ే�� ల�పల �ార�డ్ ��ర�డ� క�షట్ �త్తం ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అత��� ర�.750 ఆలస్య �ె�ల్ంప� ����్జ ���ంచబడ�త�ం�� (ర�.1000 కంట� ఎక�క్వ మ��య� 
గ��షట్ం�ా 10,000 ఉంట� ర�.750).

 ఉ��హరణ 3- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 ����ట్ంబర్ 3 - అ��ట్ బర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  ����ట్ంబర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 9400�� 
 ����ట్ంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ నుం�� మ�నుపట� బ�్యల�న్్స �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ అవవ్ల�ద� ���సూ్త , �ార్డ్ హ� లడ్ర్  

అ��ట్ బర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.9400�ా �� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న 
��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� 
నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��. బ�ా� �త్తం �ె�ల్ంప� ర�. 
9400� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ అ��ట్ బర� 22న ల��� అంతక�మ�ందు�ా �ే�ా్త ర�.

 అ��ట్ బర్ 3 - నవంబర్ 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  అ��ట్ బర్ 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�.5000�� 
(2)  అ��ట్ బర్ 15న �ే�ిన ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 5000�� 
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ నవంబర్ 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�.10,000�ా �� ందు��ర�. కసట్మర్ 

నవంబర్ 10వ �ే��న ఆయ� �ా్య�ా�� వద్ద  మ�నుపట� �ే��లల� జ����న ల��ా�ే��� ర�.9400 
��ఫండ్ �� ందు��ర�. ఈ ��ఫండ్ �త్తం బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��. ���్త ��� ల��� 
బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� అ��ట్ బర్ 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప�, 
అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ��ఫండ్ 
నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం అ���� ��మం అమ�ంట్ డూ్య కంట� ఎక�క్వ�ా ఉన్నందున, �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� ల�ట్ ����ంట్ ����్జ ���ంచబడదు.

 ఉ��హరణ 4- �ార్డ్ ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� – పర్���ల 2వ �ే��.
 జనవ�� 3 - �ిబర్వ�� 2 మధ్య �ే�ిన ల��ా�ే���
(1)  జనవ�� 5న �ే�ిన ��ట�ౖల్ ��ను��ల� ర�. 4500��
(2)  జనవ�� 15న ఆన్ ల�ౖన్ ��ను��ల� ర�. 6000��
 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 2 ��ట్ట్ ��ంట్ ను �త్తం బ�ా� ర�. 10,500�ా �� ందు��ర�.�ిబర్వ�� 10న 

మ�నుపట� �ాలంల� వసూల� �ే�ిన ����ంట్ ��స్   �నర్ �ీ��� కసట్మర్ ర�.500 ��ఫండ్ 
�� ందు��ర�. ���్త ��� ల��� బ�ా� ఉన్న ��మం అమ�ంట్ డూ్యలల� ఏ�ై�� ���్త ��� 
�ిబర్వ�� 22వ �ే��ల�ప�, అన�ా ��ట్ట్ ��ంట్ �ే�� నుం�� 20 ���లల�ప� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ బ�ా��� 
�ె�ల్ం���్స ఉంట�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��వ్�ా �రా్ రం�ంచబ��న ��వర్సల్ నుం�� వ�ేచ్ �����ట్ �త్తం 
�ె�ల్ం���్సన బ�ా�ల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడదు. �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �ిబర్వ�� 22న ల��� ఆ �ే��ల�ప� 
��మం అమ�ంట్ డూ్య ల��� అంతకంట� ఎక�క్వ  �ె�ల్ంచక�� �ే, అత��� ర�.950 ల�ట్ ����ంట్ 
����్జ ���ంచబడ�త�ం��.  (ర�.10,000 కంట� ఎక�క్వ  & ర�.25,000 వరక� ర�. 950).

H. ప���� ���న (ఓవ��ల్�ట్) �ీ� 
 ���ా సంజఞ్�ా, ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఓవర్ ��ట్ ల��ా�ే�లను ఆ���ంచవచుచ్, అంతర్గత ���నం, 

ల��ా�ే��� సంబం��ం� అరహ్త, కసట్మర్ �� ర్ ��ౖల్ మ��య� కసట్మర్ సమమ్��� ల�బ�� ఉంట�ం��. 
బ�ా� �త్తం అ���� �����ట్ ప����� �ం� ఉంట�, �����ట్ ప����� �ం� �ే�ిన �దట� 
ల��ా�ే� �త్తంల� 2.5%�� సమ�న���న ఓవర్ ��ట్ �ీ� ల��� ర�. 600, ఏ�� ఎక�క్వ�ా ఉంట� 
అ�ే ���ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���ం�న ఏ��ౖ�� ర�సుమ�ల�, ����్జల� ల��� వ��డ్  �ారణం�ా 

�����ట్ ప����� �ం��� �న సందర్భంల� క��� ఈ ర�సుమ� వ��్తసు్త ం��. ఓవర్ ��ట్ ర�సుమ� 
��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� ఒక�ా�� మ�తర్�� ���ంచబడ�త�ం��. అత�/ఆ�� �����ట్ �ార్డ్ ల� ఓవర్ ��ట్ 
సదు�ాయ��్న �రా్ రం�ంచ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ఇ�చ్న సమమ్�, అ�ే ఖ���ల� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ క��� 
ఉన్న అ�్న �����ట్ �ార్డ్ లల� సదు�ాయ��్న సవ్యం��లకం�ా �రా్ రం�సు్త ంద� దయ�ే�ి 
గమ�ంచం��.

I. �ె�ల్ంప� ��ాదరణ (��జ�నర్) �ీ�
 �ె�ల్ంప� ��ాదరణ సందర్భంల�, ర�.500 క�సప� ����్జలక� ల�బ��, �ె�ల్ంచవల�ిన �త్తంల� 

2% �ె�ల్ంప� ��ాదరణ �ీ��ా �ార�డ్ ��ర� నుం� ����్జ �ేయబడ�త�ం��. 
J. ఇతర ����్జల�:
• �ార�డ్  భ��్త (����ల్ స్ ��ంట్) �ీ�: ర�.100 – ర�.250 (ఆరం ��సం ర�.1,500/-) 
• �ెక్ �ె�ల్ంప� �ీ�: ర�.100 
• ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ�: 3.5% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న అ�్న �ార�డ్ లక�) మ��య� 

1.99%(ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) 

  ��ే� క���్స ల��ా�ే�� ఐఎన్ ఆర్ ల��� మ���చ్ందుక� ఉప���ం�ే మ���్ప�� ��ట� ��ా/మ�సట్ర్ 
�ార్డ్ ��వ్�ా, ��సు� బట�ట్ , ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� ల��ా�ే� �ిథ్రపరచు��బ��న ���న �ార� అమల�ప���ే 
మ���్ప�� ��టల్  ఆ��రం�ా ��ా్ధ ��ంచబడ�త�ం��, ఇ�� ల��ా�ే� జ����న అ�ే �ే��ల� జ���� 
ఉండక�� వచుచ్. ��ా/మ�సట్ర్ �ార్డ్ ��వ్�ా పంచు��బ��నట�వంట� ఐఎన్ఆర్ ల��� మ���చ్న �త్తం��ౖ 
��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� వ��్తంపజ�యబడ�త�ం��. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్
 ల��ౖ ��ే� క���్స ల��ా�ే� �ీ� ���ంచబడదు.

• �ైన�క్ & �ాట్ ట�క్ క���్స మ���్ప�� మ�రక్ప్ �ీ�: 3.50% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �న� ����న 
అ�్న �ార్డ్ లక�) మ��య� 1.99% (ఎల�ౖట్ & ఆరమ్ �ార్డ్  హ� లడ్ర్ లక� మ�తర్��) (ర�.1000 ల��� 
అంతకంట� ఎక�క్వ �ల�వ కల ల��ా�ే�ల��ౖ మ�తర్��) అంత�ా్జ �య �ాథ్ నంల� ల��� ��ే�ాలల� 
���సట్ర్ �ేసుక�� ��రత�ేశంల� �ా్య�ారం �ేసు్త న్న �ా్య�ార�ల వద్ద  ��రత క���్సల� �ే�ిన 
ల��ా�ే�ల� �త్తం. 01 �ల�ౖ 2022 నుం��, ల��ా�ే�ల ��ఫండ్ ల��ౖ �ైన�క్ మ��య� �ాట్ ట�క్ 
క���్స కనవ్ర్షన్ మ�రక్ప్ �ీ� ���ంచబడదు.

•  ���ార�డ్ ల ��డంప్షన్ �ీ�: ర�.99 (బహ�మత�ల�, ��ట్ట్ ��ంట్ �����ట్ మ��య� ���్ధషట్  ��చర్ ల��ౖ 

మ�తర్��)

• అ�్న అ�ె్ద  �ె�ల్ంప� ల��ా�ే�ల��ౖ �� ర్ ���ింగ్ �ీ� : ర�. 199  

K.  బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స  ఫర్:

 బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ ఆఫర్ అ���� ���� బ�్యంక్ �����ట్ �ార్డ్ ల ���్త లను ఎస్ �ఐ �����ట్ �ార్డ్ �� బ��� 

�ేయ����� మ��య� ఒ���ా�� ల��� ఈఎంఐలల� ����� �ె�ల్ం�ే ��సుల�బ�ట�ను కసట్మర్   �� 

క�్పసు్త ం��

2. *ప���త�ల�
 అంతర్గత ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�లక� �����ట్ ప���� 

మ��య� నగదు ప���� ��ట��ంచబడ��� (య�డ్-ఆన్ �ార�డ్ ��ర�ల� క��� �రా్ థ�క 
ఖ�����ర�లక� ఉం�ే అ�� ప���త�లను క��� ఉంట�ర� �ార్డ్ �ె�వ�� సమయంల� ఈ 
ప���త�ల� �ార�డ్ ��ర�క� �ె�యజ�యబడ���. �����ట్ ప���� మ��య� నగదు ప���త�ల� 
పర్� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� �ార�డ్ ��ర���� �ె�యజ�యబడ���. ��ట్ట్ ��ంట్ తయ�ర��ే�� సమయంల� 
అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ ప���� (అన�ా ఉప�గం ��సం అందుబ�ట�ల� ఉన్న �����ట్ 
ప����) ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ��గం�ా అం��ంచబడ�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క�మ�నుగతం�ా 
�ార�డ్ ��ర�� ఖ���ను స���ం�, అంతర్గత పర్మ�ణ�ల ఆ��రం�ా �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� 
��ంచుత�ం�� ల��� త��్గసు్త ం��. �����ట్ ప����� ��ంచు���ాల� ��ర�క��� �ార�డ్ ��ర�ల� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్నను పం�ి, తమ ఆ��య��్న ��ా్ధ ��సూ్త  ఆ��థ్క ప��ర్ లను 
అం��ంచడం ��వ్�ా ���� �ేయవచుచ్.  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, తన సవ్ంత అ��ాట్ ను�ారం మ��య� 
అల� అం��ంచబ��న ��త్త  ప��ర్ ల ఆ��రం�ా, �ార�డ్ ��ర�� �����ట్ ప����� ��ంచవచుచ్.

3. *��ల్ంగ్ మ��య� ��ట్ట్ ��ంట్
a) ����క్న్న వ్యవ��ల� �ార్డ్ స���యం�ా ఉన్న పక్షంల� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్, గత ��ట్ట్ ��ంట్ త�ావ్త 

నుం� �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� �����ట్ �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� మ��య� �ె�ట్ �ేయబ��న 
ల��ా�ే�లను చూప�త� ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ను �ార�డ్ ��ర���� పంప�త�ం��. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ 
మ�ందు�ా ��ా్ధ ��ం�న �ే�� ��డ� తన ���ార్డ్ లల� ఉన్న ����ంగ్ �ర���మ�క� ల��� ల��ా�ే�ల 
��ట్ట్ ��ంట్ ను ���ల్ �ేసు్త ం�� ల��� తమ ���ార్డ్ లల� ఉన్న ఇ���ల్ ఐ���� ఇ���ల్ ��వ్�ా 
��ట్ట్ ��ంట్ ను పంప�త�ం��. 

b) �����ట్ �ార్డ్� �ార్డ్ ��ర���� ���ా�వ్ంగ్ �����ట్ సదు�ాయం అం���ా్త �. �ార�డ్ ��ర� ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ��న క�స బ�ా� �త్తం మ�తర్�� �ె�ల్ం�ేల� ఎంచు��వచుచ్, అల��� � ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 
మ���ర్ంచబ�� ఉన్న �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే�� కంట� మ�ం�ే ఆ �ె�ల్ంప�ను �ేయ��్స ఉంట�ం��. బ�ా� 
బ�్యల�న్్స ను తదనంతర ��ట్ట్ ��ంట్ లక� �ా్య�� �ా�ావ్ర్డ్ �ేసు��వచుచ్. అల��� �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ం���్సన 
�త్తం �� మ�మ్ ల��� క�స బ�ా� �త్తం కంట� ఎక�క్వ �� మ�మ్ల� ఏ�ై�� ���ా�్న �ె�ల్ం�ేల� 
ఎంచు��వచుచ్. �ార�డ్ ��ర�ల �����ట్ ప������ �ం�న బ�ా��� అదనం�ా �ె�ల్ం���్సనట�వంట� 
�ార�డ్ ��ర�ల పర్సు్త త క�స ���్త ��� ఏ�ై�� �ె�ల్ంచ� క�స బ�ా� �త్తం జ���ంచబడ�త�ం��. 

 �ె�ల్ం���్సన క�స �త్తం అ���� బ�ా� �త్తంల� 5% ల��� ర�.200 (ఏ�� ఎక�క్��ౖ�ే అ��), 
అల��� వ��్తం�ే అ�్న పను్నల� మ��య� ఈఎమ్ఐ (ఈఎమ్ఐ ఆ����త ఉ��్పదనల �షయంల� 
మ�తర్��) అ� ఉంట�ం��. నగదు ల��� �����ట్ ప���� అ��గ�ంచబ��న సందర్భంల� అ��క 
ప���� (ఓవ��ల్�ట్) (ఒ�ఎల్) �త్తం క��� ఎంఎ��ల� కలపబడ�త�ం��. మ�నుపట� ��ట్ట్ ��ంట్
 లల� ఏ��ౖ�� �ె�ల్ంచబడ� ఎంఎ��, ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� క��� క�స బ��� ���్త ��� �ేరచ్బడ�త�ం��.

c) �ార�డ్ ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���ల��� �ేయబ��న �ె�ల్ంప�ల� తదుప�� ��ట్ట్ ��ంట్ లల�ల్  గ���్తంచబడ��� 
(ఎ�ా్నల�డ్్జ  �ేయబడ���).

 ఆ��యప� పను్న �����ట�క్ సంబం��ం�న ఏ�ై�� ��ాదం ల��� పను్నలక� సంబం��ం�న ఏ�ై�� 
ఇతర �షయం �����ట్ �ార్డ్ జ�����ర�క� ��ట్ట�మ్ంట్ జ��� �ే�ిన �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� 
�ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

d) �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ �ార్డ్ ఔట్ �ాట్ ం��ంగ్ ��రక� అందుక��� ఏ �ె�ల్ం��ౖ�� �ర� �ె�ల్ం���్సన � క�స 
బ�ా� ���్త ��� {�త్తం GST + EMI �త్తం + 100% �ీ�ల�/����్జల� + 5% వ��డ్  ����్జ 
(ఏ�ై�� ఉంట�), ��ట��ల్ ఖర�చ్ల� మ��య� నగదు అ��వ్ను్స (ఏ�ై�� ఉంట�) �త్తం + ప���� 
�ం�న �త్తం (ఏ�ై�� ఉంట�)}, వ��డ్  ����్జలక�, బ�్యల�న్్స ట�ర్ న్్స ఫర్ బ�ా���, ��ను��ళల్  బ�ా��� 
మ��య� నగదు అ��వ్ను్సలక� (ఏ��ౖ�� ఉంట�) అ�ే క�మంల� సర�్ద బ�ట� �ేయబడ�త�ం��.

 �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ా���� త��న �ఎ�ీట్  సమమ్త�లను �ేపటట్����� �ార�డ్  ��ర�డ� స���న మ��య� 
సమయ�ను�ార���న సమ����ా�్న అం��ం�ే బ�ధ్యత ఉంట�ం��, ఇ�� �����ట్ �ార్డ్ జ����ే���ార� 
సరఫ�ా �ే�ిన ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ �సు��వ����� �ార�డ్  ��ర����  అనుమ�సు్త ం��. �ార�డ్  
��ర�డ� అం��ం�న తప�్పడ� సమ���రం �ారణం�ా ల��� �ార�డ్  ��ర�డ� �ే�ిన ఏ�ై�� చర్య ల��� 
�న��ంప� �ారణం�ా �ార�డ్  ��ర�డ� క� ఇను్పట్ ట�క్్స �����ట్ ��ల�్పవడం ల��� ఇను్పట్ ట�క్్స 
�����ట్ �� ందడంల� ఆలస్యం వంట� �ాట��� �ార్డ్ జ�����ర� బ�ధ్యత వ��ంచర�.

e) �ార్డ్ ఖ��� ��శ�ా �ె�ల్ంప�ల� ���ం�� మ��ా్గ లల� �ే� ��వ్�ా��ౖ�� �ేయబడవచుచ్:

 ��ట్ బ�్యం��ంగ్ ల��� � ఎస్ �ఐ ఏట�ఎం కమ్ �ె�ట్ �ార�డ్  ��వ్�ా �ె�ల్ంప� �ేయ����� 
www.sbicard.com ల� ల���న్ అ�్య, Paynet ఎం�ికను ఉప���ంచడం.

 ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక ��ౖప�న అందజ�యబ��న ����ంగ్ �ర���మ�క� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  ���ల్ 
�ేయడం ��వ్�ా. 

 � నగరంల� ల��� �య�క్త���న ��ర�య ��ట్ట్ బ�్యంక్ �ాఖలల� ఉంచబ��న ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ర్ ప్ 
బ�క�్సల� ఒక �ెక్ ల��� ��ర్ �ట్  �ేయడం ��వ్�ా.

 �ెక్/��ర్ �ట్  “ఎస్ �ఐ �ార్డ్ సంఖ్య “xxxx xxxx xxxx xxxx” క� �ె�ల్ంచబ�ేల� ఉం���.

 ఎన్ఎ�ి��చ్: ���్దషట్  నగ�ాల�ల్  ��షనల్ ఆట���ట�డ్ ��ల్య��ంగ్ �ిసట్మ్ (ఎన్ఎ�ి��చ్) ��వ్�ా 
�ె�ల్ంప�ల� �ేయవచుచ్.

f) �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� �ల�ల్ లను �ె�ల్ం�ేందుక� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ధ �����లను అం��సు్త ం��, అ�ే 
�షయం ��ల�ా�� ��ట్ట్ ��ంట్ ��నుక��ౖప�న మ��య� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��బ్ ��ౖట్ ల� �వ��ంచబ��ం��. 

 �ార�డ్ ��ర� నుం�� అందుక�న్న ఏ�ై�� అ��వ్ను్స భ�ష్యత�్త ల� ఖర�చ్ �ేయబ�ే ���్త ��� 
అ��వ్ను్స�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�ే �ా� ఎల�ంట� ����్జల�/�ీ�లక� �ాదు.

g) ��ల్ంగ్ ��ా��ల�: ల��ా�ే�ల� �ే�� నుం� 25 ���ల�ల్ పల ఏ��ౖ�� �ే��ల గ���ం� �ార�డ్ ��ర� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �� �ె�యజ���్త , మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ఈ �ే��ల� �ాస్తవ��న� కను��ంట� 
తప్ప ��ట్ట్ ��ంట్ ల�� �షయ�ల�్న స���నవ� మ��య� �ార�డ్ ��ర��ే ఆ���ంచబ����య� 
���ంచబడ�త�ం��. అల�ంట� సమ���రం అం��న �దట ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�క 
�రా్ �ప��కన ����్జ� ��వర్్స �ేయవచుచ్. తదుప�� ప����ధనల� ప���్త అ�న త�ావ్త, అట�వంట� 
����్జల బ�ధ్యత �ార�డ్ ��ర� ఖ���క� ఉంట�,  ����్జ, తర��ాత ��ట్ట్ ��ంట్ ల� ����� ���ంచబడ�త�ం��.

h)  ���గ��ర�ల �ి�ా్యదుల ప���ాక్రం: అ�్న �ి�ా్యదుల ఎసక్ల�షన్ ల� ��డల్ ఆ�ీసర్, �ి.ఒ. 
బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001 �� మ�ర్క్ �ేయబ��� ల��� Nodalofficer@sbicard.com 
క� ఇ-���ల్ �ేయబ���.

i)   సంపర్��ంప� �వ�ాల�:

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 02 02

 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను మ�ందు ఉంచం��)  

 ల��� 1860 180 1290/1860 500 1290/1800 180 1290

 ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��సం: ��రత�ేశంల� ఎకక్�� నుం�ై�� ఎస్ �ఐ ���ల�వ్ �����ట్ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్
 � సంపర్��ంచం��

 అ�్న �� నల్  నుం��: 39 02 12 12 (�బ�ౖల్ నుం�� �ాల్ �ే��టప�్పడ� � నగరం ఎస్ ట��� ��డ్ ను 
మ�ందు ఉంచం��) �ఎస్ఎన్ఎల్/ఎమ్ ట�ఎన్ఎల్ నుం��: 1800 180 1295/1860 500 1295

 క���ా్పం�ెన్్స: ���ల్ ��వ్�ా, ����జర్ �� �రా్ యడం ��వ్�ా – కసట్మర్ స��వ్��స్, ఎస్ �ఐ �ార్డ్� 
& ����ంట్ స��వ్��స్ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్., ��ఎల్ఎఫ్ ఇ�ఫ్�ట� టవర్్స, టవర్ �ి, 12వ అంతసు్త , బ�ల్ క్ 
2, ��డ్ంగ్ 3, ��ఎల్ఎఫ్ ��ౖబర్ �ిట� గ��ా్గ వ్- 122002 (హ�ా్య��) ఇం��య� www.sbicard.com 
ల��� �ిఒ బ�్యగ్ 28 – ��ిఒ, నూ్య���ల్ – 110001.

 customercare@sbicard.com ల� ఇ-���ల్ �ేయడం ��వ్�ా

 �ార్డ్ హ� లడ్ర్ తప�్ప�ా అ�మ్న�ాట��� మ��య� ����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ 
పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� salesgrievance@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

 ��ా��ల�/అన���ా��క ల��ా�ే���� ఉన్న పర్�ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� chageback@sbicard.com 
ల� �రా్ యవచుచ్.

 తప�్ప�ా అ�మ్న �ాట���/����ంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ా్యదుల��� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్
 ల� మ�క�  �ాల్ �ేయవచుచ్: 080-39356050

j)  �ీ�ల� మ��య� ����్జల ��వర్సల్ ల�� స� SBI �ార్డ్ �రా్ రం�ం�న ��వర్సల్ ల��ా�ే�ల�, �ె�ల్ంప� 
బ�ా�లక� సర�్ద బ�ట� �ేయబడవ� �ా� అ� పర్సు్త త ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� �����ట్ �ా 
ప��గణ�ంచబడ���.

 గత ��ల్ంగ్ ��ౖ��ల్ క� సంబం��ం� ల��ా�ే�ల� జ����న �ే���� ఉన్న ��ఫండ్/�ఫల���న/��వర్్స 

 PDD ��ట�న 30 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 ఏ�ిర్ల్ 2021 
త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-1�ా ట�్యగ్ �ే�ా్త ర�.  
అ�ే�ధం�ా, PDD ��ట�న 60 ���లక� అ��ంట్ ఇంకనూ ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే, అంట�, 30 
�� 2021 త�ావ్త క��� ఓవర్ డూ్య �ిథ్�ల� ��న�ా���ే అప�్పడ� ఆ అ��ంట్ ను SMA-2�ా ట�్యగ్ 
�ే�ా్త ర�.

• �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’):
 ��ట్ట్ ��ంట్ ల� పర్�ా్త �ం�న �ధం�ా క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� (90) ���ల�ల్ �ా ప���్త�ా 

�ె�ల్ంచక�� �ే, అట�వంట� �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను �రర్ధక ఆ�ి్త  (‘NPA’)�ా ప��గణ��ా్త ర� ఇం�ా, ��ట�ల్
 ��ంట్ �ేసుక�న్న ల��� ��సట్ �కచ్��ంగ్ ఏ�ా్పట�ను �ేసుక�న్న ఏ�ై�� అ��ంట్ ను క��� NPA�ా 
వ��్గక���ా్త ర�. 

  అ��ంట్ ను, ����� సంబం��ం�న వ��డ్  మ��య� అసల� ప���్త�ా �ె�ల్ం�ే వరక� NPA�ా�� 
ప��గణ��ా్త ర�. ��ట�ల్ ��ంట్ మ��య� ��సట్ �కచ్ర్ �ేసుక�న్న అ��ంట్ ల� అప్ ���డ్ లక� అరహ్త క��� 
ఉండవ�. �వ���ా, ఎవ����� కసట్మర్ SBICard �����ట్ �ార్డ్ ను క��� ఉం��, అ�� NPA�ా ట�్యగ్ 
�ేయబ���ే, ఆ కసట్మర్ �కక్ అ�్న �ార్డ్ ల� NPA�ా వ��్గక��ంచబడ���. 

   ఒక అ��ంట్ ను NPA�ా వ��్గకరణ �ేయ����� సంబం��ం� ఉ��హరణ:
   ఒక �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ �ె�ల్ంప�క� గడ�వ� �ే�� (‘PDD’) 31 మ�ర్చ్ 2021�ా ఉం��, ��ట్ట్ ��ంట్ ల� 

�ె��ిన క�స బ�ా� ���్త �్న PDD నుం�� 90 ���ల�ల్ , అంట� 29 �న్ 2021 ల��ా ప���్త�ా 
�ె�ల్ంచక�� �ే,  అట�ట్  �����ట్ �ార్డ్ అ��ంట్ ను ఋణసంసథ్  NPA�ా పర్�ా్త �సు్త ం��.

l)   20 ����ట్ంబర్ 2019 �ే��న అ��కృత �ె�ల్ంప� �����లను ఉప���ం� �ే�ినప్పట��� �ఫల���న 
�ె�ల్ంప�ల ��రక� టర్్న ఎ��ండ్ ట�ౖం (TAT) మ��య� కసట్మర్ క� �ె�ల్ం�ే ప����ాల మధ్య 
సమ�ౌల్యత �షయంల� RBI ఆ�ేశ ప��ర్ ��� అనుగ�ణం�ా, వ��్తం�ే సంద�ా్భలల� �ె��ిన 
సమయంల��ా �ఫల���న ల��ా�ే�లక� ఒక��ళ SBI �ార్డ్ డబ�బ్ను ����� �ె�ల్ంచక�� �ే, 
అప�్పడ� ��ౖ ఆ�ేశ ప��ర్ ను�ారం కసట్మర్ క� ప���రం �ె�ల్ంచబడ�త�ం��, అ��ే ఇ�� �ఫల���న 
ల��ా�ే�ల��ౖ �ార్డ్ ��ట్ వర్క్ ల నుం�� అందుక�న్న అట�ట్  ధృ�కరణ/సమ���రం��ౖ ఆ��రప�� 
ఉంట�ం��.

4. * ���ాల్ట్
 ���ాల్ట్  సందర్భంల�, �ార్డ్ ఖ���ల� ఉన్న ఏ��ౖ�� బ�ా�లను ��ట�ల్ �ేయమ� 

సమయ�నుగ�ణం�ా �ార�డ్ ��ర���� �� స్ట్ , �ా్యక్్స, ట���� న్, ఇ-���ల్, ఎస్ఎమ్ఎస్ ��వ్�ా 

�����ండర్ ల� పంపబడ��� మ��య�/ల��� బ�ా�లను గ�ర�్త  �ేయ�����, అనుస��ంచ����� 
మ��య� ��క��ంచ����� మ�డవ ప��లను �య�ంచడం జరగవచుచ్. అల� �య�ంచబ��న 
ఏ�ై�� మ�డవ పక్షం ర�ణ�ల వసూల�క� సంబం��ం�న పర్వర్త�� �యమ�వ��� ప���్త�ా కట�ట్ బ�� 
ఉం���.

 ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ట్ �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �కక్ ���ాల్ట్  �ిథ్�� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ క� మ�ందసు్త  సమ����ా�్న అం���ా్త మ�. �ె�ల్ంప� గడ�వ� �ే��ల��ా ��మం అమ�ంట్ 
డూ్య �ె�ల్ంచ� పక్షంల�, �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ బ�్య��ల�/ఏజ��్సలక� �ార్డ్ అ��ంట్ '���ాల్ట్ '�ా ���� ర్ట్ 
�ేయబడ�త�ం��. 

 �����ట్ �ార�డ్ ��ర� �కక్ ���ాల్డ్  ��ట్టస్ ను ఆర్ �ఐ నుం� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న మ��య� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ సభ�్యల��ా ఉన్న �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �����ం�ే మ�ందు, ��మ� 
�ార�డ్ ��ర���� ��ల ��ట�స్ ను అం���ా్త మ�.

  ఒక��ళ �ార�డ్ ��ర� ���ాలట్ర్ �ా �����ంచబ��న తర��ాత అత�/ఆ�� బ�ా�లను �ె�ల్ం�నటల్��ే, 
ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� నుం�� ���ాలట్ర్ ��ట్టస్ ను �ర�ంచుక�ంట�ం��. 
���గ��ర� �����ట్ �����కల� ఈ మ�ర�్పల� క��ించ����� 45-60 ���ల� పటట్వచుచ్.

 �����ట్ �ార్డ్ ��ల��్యలను �రవ్��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� స�ిల్��ంట��/య�డ్-ఆన్ 
�ార�డ్ ��ర�క� క��� వ��్త�ా్త �.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ పర్� ��ల� సూ�ం�న ఆకృ�ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� �ార�డ్ ��ర� �ేట� 
సమ��్పసు్త ం��. సమ��్పం�న �ేట�ను �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� 30 ���ల సమయంల� �ా�� 
సరవ్ర్ క� అప్ ల�డ్ �ేసు్త ం��.

 �రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర� ���ాల� ��ి�� ల��� మరణ�ం��� �ార్డ్ ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ిన బ��ా� 
�త్తం, అల��� ���ంచబ��న �ా� ఇం�ా �ార్డ్ ఖ����� ����్జ �ేయబడ� ఏ��ౖ�� ����్జల �త్తం�� 
క��ి ��ంట�� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� ప���్త�ా �ె�ల్ం���్స వసు్త ం�� మ��య� �ార�డ్  ఖ��� ��ంట�� రదు్ద  
అ��� త�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� ఉన్న ఏ�ై�� �ె�ల్ంచవల�ిన బ�ా� �� మ�మ్ను ��ట�ల్ �ే��ందుక� 
�రా్ థ�క �ార�డ్ ��ర�� ఎ��ట్ట్ బ�ధ్యత క��� ఉంట�ం�� మ��య� అట�వంట� �ె�ల్ంచవల�ిన 
బ�ా�లను వసూల� �ేయడంల� అ��్య చటట్పర���న �ీ� మ��య� ఖర�చ్ల�� స� అ�్న 
ఖర�చ్లను ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ప���రం �ె�ల్ం���. ఇట�వంట� ����� �ె�ల్ంప�ల ��ం��ంగ్ ల� 
ఉండ�ా, ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ తమ అమల�ల� ఉన్న ��టల్  పర్�ారం ��ౖ��న్్స ����్జల� ���ంచడం 
��న�ా��ం�ే హక�క్ను క��� ఉంట�ం��.

5. �ార�డ్ ��ర�తనం మ���ంప�/రదు్ద
a) ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �రా్ యడం ��వ్�ా ల��� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప

 ల�ౖన్ �� �ాల్ �ేయడం ��వ్�ా, అల��� �ార�డ్ (ల)ను ఏట�ాల��ా ��యడం ��వ్�ా ఒప్పం���్న రదు్ద  
�ేసు��వచుచ్. �రా్ తప�రవ్క అభ్యరథ్న ఆ��రం�ా య�డ్ ఆన్ �ార�డ్ ల�� స� అ�్న �ార�డ్ ల� రదు్ద  
�ేయబడ���. �ార�డ్ ��ర�డ� సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ 
బ�్యల�న్్స ఉన్నటల్��ే, అట�వంట� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంటల్  తత్సమ�న �ల�వ ఆట���ట�క్ �ా ��ట్ట్
 ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��, �ార�డ్ ��ర�డ� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల�� �ాట��ా �ె�ల్ం���్స 
ఉంట�ం��. �ార�డ్  ఖ���ల� �ె�ల్ంచవల�ి ఉన్న బ�ా� ���్త ల� అ�్నంట�� �ె�ల్ం�న తర��ాత 
రదు్ద  అమల�ల��� వసు్త ం��. �ా��్షక, �ేరడం ల��� ప�నర�ద్ధరణ �ీ� �� ర్ -��ట� �రా్ �ప��కన ��ఫండ్ 
�ేయబడ�త�ం��.

 ఉ��హరణ – సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన సమయంల� ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స: -1000
  సవ్చఛ్ందం�ా మ��ి���ిన తర��ాత, -1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ బ�్యల�న్్స ఆట���ట�క్ �ా 

ర�.250  ��ట్ట్ ��ంట్ �ె�ట్ �ా మ�రచ్బడ�త�ం��. అంట� 1000 ����ట�వ్ ���ార్డ్ �ా�ంట్ ల� X  పర్� 
���ార్డ్ �ా�ంట్ క� ర�.0.25 (ఈ మ���్ప�� �ల�వ ��న్న �ార్డ్ ������ంట్ లక� మ�రవచుచ్). ఈ 
�త్తం �ార�డ్ ��ర��� ఖ���క� ��ర్్జ �ేయబడ�త�ం�� మ��య� ఏ�ై�� ఇతర బ�ా�ల���ాట��ా 
�ార�డ్ ��ర��� ��వ్�ా �ె�ల్ం���్స ఉంట�ం��.

 అ��ంట్ ��ల్ జర్ ��రక� �ార్డ్ హ� లడ్ర���ే్యక ఇ-���ల్ ఐ�� closurerequest@sbicard.com ల� 
�రా్ యవచుచ్.

b)  �ా్య�ార ల��� భదర్�� �ారణ�ల ����్య అవసరమ� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ స��త�కం�ా �శవ్�ి��్త  
మ��య�/ల��� ఏ�ై�� చటట్ప��రక్షణ ఏజ��్స  మ��య�/ల��� ఏ�ై�� పర్భ�తవ్ అ���ార సంసథ్  
అభ్యరథ్న��ౖ మ��య�/ల��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్  & �ా�� ���గ��ర�క� వ��్తం�ే చట�ట్ ల� & 
�యంతర్ణల ���ంద, మ�ందు�ా ��ట�సు ఇవవ్క�ం���� ఏ సమయంల���ౖ�� �ార�డ్ ��ర� �కక్ ఖ��� 
����ా�్న ప���తం �ేయడం, రదు్ద  �ేయడం ల��� ����క్�కం�ా ���ి��యడం వంట�� 
క��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ �ేయవచుచ్.

 �ార�డ్ ��ర� �ె�ల్ంచవల�ిన బ���� ఎగ����్త  ల��� �� ����ంచబ��న �����ట్ ప����� �ం��� �ే, �����ట్ 
�ార�డ్ ��ౖ ��ల��్య�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్�కం�ా ���ి��యవచుచ్. ఒప్పందం మ����ిన 
త�ావ్త ల��� �ార్డ్ ఖ��� ���గం ����క్�కం�ా ���ి��యబ��నప�్పడ� �ార్డ్ ను 
ఉప���ంచ�ాదు. 

c) అట�వంట� ప���ిథ్�ల�, �ార�డ్ ��ర� తప్పక (చటట్పర్�ారం అవసర���న ఏ�ై�� ఎగ��త ల��� ఇతర 
��ట�సుక� ల�బ�� ఉన్నప�్పడ�) ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� ఖ���ల� గల �ె�ల్ంచవల�ిన బ��� ���్త �్న 
��ంట�� �ె�ల్ంచవల�ి ఉంట�ం��. ఇందుల� ఇం�ా ఖ���క� ����్జ �ేయబడ� అ�్న ల��ా�ే�ల� 
మ��య� ఇతర ���్త ల�� స� ఒప్పందం పర్�ారం ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� బ��� ఉన్న అ�్న 
���్త ల� ఉంట��. �ార�డ్ ��ర� అట�వంట� అ�్న బ�ా� ���్త లను �ె�ల్ం�ే వరక� �ార�డ్ ��ర�� 
ఖ��� మ��ి��యబ��ననట�ల్  ప��గణ�ంచబడదు.

d)  ఒక��ళ �����ట్ �ార్డ్ ఒక సంవత్సరం క��్న ఎక�క్వ �ాలం ఉప���ంచక�ం�� ఉంట�, �ార్డ్ హ� లడ్ర్ �� 
�ె�యజ��ిన తర��ాత �ార్డ్ ���ి���� పర్���య �రా్ రం�ంచబడ�త�ం��. ఒక��ళ 30 ���లల��ా �ార్డ్
 హ� లడ్ర్ నుం� ఎట�వంట� సమ���నం ల�క�ంట�, ఇ�� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ ��వ్�ా అ�్న బ�ా�ల �ె�ల్ంప��� 
ల�బ��, �ార్డ్ ఖ��� ���ి��యబడ�త�ం��.

6.  �ార�డ్  ��ల�్పవడం/�ొంగతనం/దు��వ్��గం

a) �రా్ థ�క ల��� ఏ అదనప� �����ట్ �ా���డ్�� �స్ ��ల్ స్ �ేయబ����, �� ���, �ొంగతనం జ������, 
������� ���, �ావల�ిన సమయ���� అందు��క�� ��� ల��� ఒక��ళ అతను/ఆ�� �ార్డ్ ��ర�� 
అనుమ�ల�క�ం�� �����ట్ �ార్డ్ �ాడబడ���ంద� అనుమ��ం��� �ార్డ్ ��ర�డ� తక్షణ�� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ � ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ��ల్్ప ల�ౖన్ �ద �ల�న్నంత తవ్ర�ా సంపర్��ం���. ఒకక్�ా�� ఒక 
�ార్డ్ �� �ంద� �����ంచబడప�్పడ�, అ��, ఏ ప���ిథ్త�ల�ల్ నూ �ార్డ్ ��ర�డ� తదనుగ�ణం�ా 
������� ం���� క��� �ాడక�డదు, మ��య� �ార్డ్ ��ర�డ� ���్న �ై�గ్నల్ �ా స�ా��� 
�ం���య��. 

 
· �ార�డ్ ��ర� ఐ�ఆర్ ��ౖ ల��� మ� ��బ�్ౖసట్ www.sbicard.com ��ౖ ల��� ఎస్ఎంఎస్ ఆ����త ��వ 

��వ్�ా �ా� క��� తక్షణ�� �ార�డ్  బ�ల్ క్ �ేయవచుచ్

· �ర� �� ��ట�ట్ క�న్న/ ��ల�్ప�న �ార�డ్ � ఎస్ఎంఎస్ ��వ్�ా �����ం�ేందుక� � న���త �బ�ౖల్ 
నంబర్ నుం�� 5676791 క� BLOCK  XXXX అ� ఎస్ఎంఎస్ పం�ించం��. (XXXX  =  � �ార్డ్ 
నంబర్ ల�� �వ�� 4 అం��ల�). �ర� అభ్యరథ్న పం�ిన 5 ���ాల�ల్  �క� ఒక ధృ�కరణ ఎస్ఎంఎస్ 

అందక�� �ే, దయ�ే�ి �ార�డ్  �����ంచబ��ంద� ప��గణ�ంచకం��. � �ార�డ్ � ��ంట�� 
�����ం�ేందుక� మ��య� ఏ�ై�� దు��వ్��గం ��ా��ంచ����� దయ�ే�ి ��ల్్ప ల�ౖన్ �� �ాల్ 
�ేయం��.

 �� ��ట�ట్ క�న్న/�ొంగతనం జ����న/అన���ా��క ల��ా�ే�ల గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయడం ��సం �ార్డ్ 
హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ��ల్్ప ల�ౖన్ నంబర్ -18605003000ల� సంపర్��ంచవచుచ్.

 �� ��ట�ట్ క�న్న �ార్డ్ గ���ం� ���� ర్ట్ �ేయ����� �ార్డ్ హ� లడ్ర్ పర్�ే్యక ఇ���ల్ ఐ�� 
lostcard@sbicard.com ల� �రా్ యవచుచ్.

b) �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ క�న్నట�ల్  ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ క� �����ంచ����� మ�ందు వరక�, ఖ���ల� జ����న 
ఏ��ౖ�� ల��ా�ే�లక� మ��య� తతఫ్�తం�ా క��� న�ాట్ లక� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ఎట�వంట� బ�ధ్యత 
వ��ంచదు మ��య� అట�వంట� న�ాట్ లక� సంబం��ం�న ప���్త బ�ధ్యత �ార�డ్  ���గ��ర��ే 
వ��ంచవల�ి ఉంట�ం��. �ార�డ్ � �� ��ట�ట్ ��వడం ల��� �ొంగతనం గ���ం� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ క� 
�ె�యజ�యడం�� �ాట�, ఏ�ై�� �����ట్ �ార�డ్ (ల) �ొంగతనం గ���ం� �ార�డ్ ��ర� �� �సుక� ���� ర్ట్ 
�ేయ�� మ��య� ఎఫ్ఐఆర్ ��ఖల� �ేయ��. అ��ే, �ార�డ్ ��ర�� సమమ్��� ల��� ఒక అదనప� 
�ార�డ్  గ���త �కక్ సమమ్���, ఎవ����� �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) �� ం�� దు��వ్��గం 
�ే�ినప�్పడ� జ���� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉంట�ం��.

 
c) “���గ��ర� సంరక్షణక� సంబం��ం� �ల�ౖ 6 2017వ �ే��న ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక్ (RBI) 

పర్కట�ం�న �యమ�లక� ల�బ�� - అ����కృత ఎల�ాట్� �క్ బ�్యం��ంగ్ ల��ా�ే�లలల� 
���గ��ర�ల బ�ధ్యతను ప���తం �ే��ందుక�, �����ట్ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అన���ా��క 
ల��ా�ే�లక� సంబం��ం�న ���గ��ర� భదర్తను ��ా్ధ ��ంచుక���ందు��� ఒక ���నం 
ర��� ం��ంచబ��ం��. ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �కక్ ��బ్ ��ౖట్ ల� "���గ��ర� �ి�ా్యదు ప���ాక్ర 
���నం"ల� �ాట�� న�క��ం� ఉ��్నమ�. �ారదరశ్కతక� సంబం��ం�న సూ��ర్ ల� మ��య� 
���గ��ర�ల పర్వర్తనల��ౖ ���నం ఆ��రప�� ఉంట�ం��”

d) �ార�డ్ ��ర� గనక �సప���తం�ా పర్వ��్తం� ఉంట� అ�్న న�ాట్ లక� �ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� 
ఉంట�ం��. �ార�డ్ ��ర� గనక స��త�క���న రక్షణ ల�క�ం�� వ్యవహ��ం� ఉంట�, క��� అ�్న న�ాట్ లక� 

�ార�డ్ ��ర���ే బ�ధ్యత అ� ఉండవచుచ్. ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ����క్న్న �ధం�ా రక్షణలను 
అనుస��ంచడంల� �ార�డ్ ��ర� �ఫల����ే ఇ�� వ��్తంచవచుచ్.

e) �ార�డ్ ��ర� ల��� ఎవ����� అదనప� �ార�డ్ ��ర�� సూ�ంచక�ం��, �ార�డ్  ల��� �ిఐఎన్ (PIN) 
�కక్ ��ల�్పవడం, �ొం���ంచబడటం ల��� దు��వ్���ా��� సంబం��ం�న�� అ� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ఎల్ ప��గణ�ం�ే ఏ�ై�� సమ����ా�్న, �� �సు ల��� ఇతర సంబం��త అ���ార�లక� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ అందజ�యవచుచ్.

f) � �����ట్ ఖ���ల� � �బ�ౖల్ నంబర్ �� స� సంపర్��ంప� �వ�ాలల� మ�ర�్పలను వ్యవసథ్ల� � 
��త్త  అల��� అంతక�మ�ందు గల సంపర్��ంప� �వ�ాలక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. మ� ���ార�డ్ లల� 
�బ�ౖల్ నంబర్ �� స� � పర్సు్త త సంపర్��ంప� �వ�ాలను అప్ �ేట్ �ే�ి ఉం��ల� సల� 
ఇవవ్బడ���ం��.

g) ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ���్దషట్  �ార�డ్ లక� అ� �� ��ట�ట్ క���్న/�ొం���ంచబ���� కవర్ �ేయబ�ేల� ఒక 
�ాం�ిల్��ంట�� �మ�� అందజ�సు్త ం��. ఈ �మ� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ ల��� ఎస్ �ఐ ఎప్పట�కప�్పడ� �రణ్�ం�ే ఇతర �మ� కం���ల� అం���ా్త �. ఏ�ై�� 
��ల్�మ్ ప���ాక్రం �షయంల� తల��ే్త  ��ా��లక� ఐ�ిఐ�ిఐ ల�ంబ� ర్డ్ జ�నరల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� 
��ట�డ్ బ�ధ్యత వ��సు్త ం�� మ��య� ఎస్ �ఐ �ార�డ్  ��ల్�మ్ ప���ాక్రంల� తల��ే్త  ��ా��లక� 
బ�ధ్యత వ��ంచదు. �మ��� సంబం��త షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� సంబం��ం�న మ���్న 
�వ�ాల ��సం, �ార�డ్ ��ర�ల� తమక� అందజ�యబ��న �ావ్గత ��ట్ ల�� కరప��ర్ �్న 
చూడవల�ిం���ా ల��� www.sbicard.com� సంద��శ్ంచవల�ిం���ా సూ�ంచడ���న��.

(h) ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ���్న �����ట్ �ార్డ్ ల��ౖ �ాం�ిల్��ంట�� ఎ�ర్ య���్స�ెంట్/పర్సనల్ య���్స�ెంట్ �మ� 
కవర్ ను అం��సు్త ం��. ����క్న్న ఈ �మ� థర్డ్-�ా��ట్ ఇనూ్స��న్్స కం����ే అం��ంచబడ�త�ం��, ����� 
సంబం��ం� ఏ�ై�� ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ క� �ార� క��� బ�ధ్యత వ���ా్త ర�. ��ల్�మ్ ��ట�ల్ ��ంట్ 
�ారణం�ా తల��ే్త  ఏ�ై�� ��ా����� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ ఎట�ట్  బ�ధ్య�� వ��ంచదు. ఎట�వంట� మ�ందసు్త  
��ట�సు ల�క�ం�� ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �మ� జ�����ర�ల� మ�రచ్వచుచ్.

 పర్సు్త త �మ� కం��� : ఓ��యంటల్ ఇనూ్స��న్్స కం��� ��ట�డ్.

7. ��లల్ ��ంప�

 ��రత ఆ��థ్క వ్యవసథ్  �కక్ �ా�ా్యచరణ మ��య� �ిథ్ర��వ్�్న ��ర�గ�ప���ేందుక� పర్థమ 
పర్యత్నం�ా �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం��� ��రత�ేశ పర్భ�తవ్ం మ��య� ��ర�య ��జర్వ్ బ�్యంక� 
(ఆర్ �ఐ) �ే �ేపటట్బ��ం��. బ�్యంక�ల� మ��య� ఆ��్ధక సంసథ్ల మధ్య సమ���ర మ���్ప�� ��సం ఒక 
సమరథ్వంత���న వ్యవసథ్�ా అం��ంచట���� ఆర్ �ఐ పర్య��్నలక� ఇ�� దను్న�ా ఉం��, ��ధ 
సంసథ్ల నుం� ��ర����న �����ట్ �బంధనల� �� ందుటక� �ార�డ్ ��ర�లక� ఇ�� ��డ్పడ�త�ం��.

 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ తన సమ����ా�్న (ఆర్ �ఐ నుం�� �����ట్ �షన్ స��ట్�ి��ట్ �� ం��న) �����ట్ 
ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� పంచు��వ����� �ార�డ్ ��ర� అనుమ��ా్త ర�.

 �ార�డ్ ��ర� ����� �ె�ల్ంప�లక� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ 45 నుం�� 60 
���ల వ్యవ��ల� �����ట్ ఇనఫ్��మ్షన్ కం����� అం��సు్త ం��.

 ��ాదం తల��్తన సందర్భంల� �ార�డ్ ��ర�ను ���ాలట్ర్ �ా �����ం�ే మ�ందు ���� ��ట్ంగ్ �������� ఎస్
 �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ త��న సవరణల� �ేసు్త ం��. ఐ�ే సమ����ా�్న బ��ర్గతం/�డ�దల �ేయటం 
అట�వంట� ��ా��లను ద�ా్యప�్త  �ే�ి ప��షక్��ంచట���� అందుబ�ట�ల� ఉన్న సమయం �ద 
ఆ��రప�� ఉంట�ం�� అ� క��� గమ�ం���. 

 ఆ ��రక� �ార�డ్ ��ర���� ఎట�వంట� ��ట�సు ల�క�ం�� పర్సు్త తం ఉన్న ల���  �ార�డ్  ఖ���ల స���న 
�రవ్హణ, ధృ�కరణ మ��య� ఇతర ��ావ్హక ��వల ��స��� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �ార�డ్ ��ర�� 
గ���ం�న సమ����ా�్న, �ె�ల్ంప�ల� �ేయడంల� �ార�డ్ ��ర� �ేసు్త న్న జ��ా్య�్న గ���ం� ఆ��థ్క 
సంసథ్ల��నూ, య�జమ���్యల��నూ మ��య� ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ ��వ్�ా �య�ంచబ��న ఇతర 
మ�డవ ప��ల��నూ పంచు��వచుచ్న� �ార�డ్ ��ర� అం��క��సు్త ��్నర�.

 
 ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్ �� సంబం��ం�న గ�� ప్ కం���ల�, అనుబంధ సంసథ్ల�, అనుసం��న సంసథ్ల� 

మ��య�/ల��� స�యక సంసథ్లక� �ెం��న ��ధ ఉత్పత�్త ల� మ��య� �ాట� �కక్ ��వలను 
మ���క్ట�ంగ్ �ే��ందుక� �ార�డ్ ��ర��� సంబం��ం�న సమ����ా�్న ఎస్ �ఐ�ి�ిఎస్ ఎల్  �� �ెం��న 
��ధ సంసథ్ల�� క��� పంచు��వచుచ్.

 ఎస్ �ఐ �ార్డ్ �� సంబం��ం�న అ� మ�ఖ్య���న షరత�ల� మ��య� �బంధనల� 
www.sbicard.com ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ��్న�.

 
మ�ఖ్య���న ��గ�్యల�ట�� సమ���రం 

- ఈ�ార�డ్  ��రత�ేశం మ��య� ��ే�ాలల� ఉప��ా��� �ెల�ల్ త�ం��. అ��ే, ఇ�� ���ాల్ మ��య� 
భ�ట�న్ లల� ��ే� క���్స ల��ా�ే�ల� �ేయట���� �ెలల్ దు.

- ��రత�ేశం ��ల�పల ల��ా�ే�ల ��సం �ార�డ్  �ాడ�క ఆర్ �ఐ ఎక్్స �ేంజ్ కంట�ర్ ల్ �యంతర్ణల� 
మ��య� ��ే� మ�రక దర్వ్య �రవ్హణ చటట్ం, 1999 స� వ��్తం�ే చట�ట్ ��� అనుగ�ణం�ా �ేయ��. 
ఇంట��్నట్ �ా్య�ార �� రట్ల్ ��వ్�ా ��ే� మ�రక ట�ర్��ంగ్ క� అనుమ� ల�దు. ఏ��ౖ�� ఉలల్ ంఘనల� 
ల��� అనుస��ంచ����� �ఫల���న సందర్భంల� �ర� ��� చర్యక� బ�ధు్యల� �ావచుచ్. ��ే� 
మ�రక అ���ా�ా��� సంబం��ం� � అ��కృత ��లర్ (ఎ��) ను సంపర్��ం���.

- �����ట్ �ార�డ్  ఖ���ల� ఏ�ై�� �����ట్ బ�్యల�న్్స ఉంట� ���� �క� ����� ఇవవ్ట���� ఎస్ �ఐ �ార�డ్ క� 
అ���ారం ఉం��.

- �����ట్ �ార�డ్ లను ��ే� సంసథ్లల� ��ట�ట్ బడ�లక� ల��� ��ే� సంసథ్ల ఏ�ా్పట� వంట� ��ట�ట్ బడ�ల 
ల��ా�ే�ల ��సం దయ�ే�ి ఉప���ంచవదు్ద  ఎందుకంట� ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ �ై��క్షన్ ��ా�ిత�ల 
��వ్�ా ��ే�ాలల� ఉమమ్�� ��ట�ట్ బ��/ప���్త�ా �� ంత���న అనుబంధ సంసథ్  ���ంద ఇ�� 
అనుమ�ంచబ��న పద్ధ� �ాదు.

- ఆర్ �ఐ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ పర్�ారమ� – ��ా�ిత�లక� ��రత�ేశం నుం� ఇతర �ె�ల్ంప�ల 
��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్�లర్, �����ంచబ��న ల�ట�� ట���ట�ల్ , ��ిద్ధ  ల��� బ��షక్��ం�న ప�ర్కల� 
వంట� �ాట� ��ను��ల�, ల�ట��లల� �ాల�్గ నటం, �ాల్ బ�్యక్ స��వ్సులక� �ె�ల్ంప�ల� �దల�ౖన �ాట� 
��సం �ాడటం ��ిద్ధం, ఎందుకంట� అట�వంట� వసు్త వ�ల�/�ార్యకల��ాలక� ��ే� మ�రకం 
�సు��వట���� అనుమ� ల�దు. మ���్న �వ�ాల ��సం ��ా�ిత�ల ��సం ��రత�ేశం నుం�� 
ఇతర �ె�ల్ంప�ల� ��క�ా్యల��ౖ మ�సట్ర్ సర�క్లర్ ను చూడం��.

 


