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ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತು ಷರತುತುಗಳು - ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್ಪೋರ�್ಟ್ ಕಾರ್ಪೋ 
(ವ�ೈಯಕ್ತುಕ ದಾಯಿತ್ವ ಗಾ್ರಹಕರಿಗ� ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತತುದ�)
1. ಫ್ಸುಗಳು ಮತುತು ಶುಲ್ಕಗಳು
 A. ಸ�ೇರ್ಪಡ� ಫೇಸುಗಳು, ವಾರ್್ಪಕ ಫೇಸುಗಳು ಮತುತು ನವೇಕರಣ ಫೇಸುಗಳು (ಅನ್ವಯಿಸಿದಲ್ಲಿ)
 ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ (ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ) ಮೇಲ� ಸ�ೇರ್ಪಡ� ಫೇಸುಗಳು, ವಾರ್್ಪಕ 

ಫೇಸುಗಳು ಮತುತು ನವೇಕರಣ ಫೇಸುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತತುವ�. ಈ ಫೇಸುಗಳು ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ನಿಂದ 
ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ�ಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತುತು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಿಂದ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ಮತುತು 
ಕ�ೊಡುಗ�ಯಿಿಂದ ಕ�ೊಡುಗ�ಗ� ಸಹಾ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಗ� ಅರ್್ಪ 
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಮತುತು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ತಿಳಿಸಿದಿಂತ� ಇರಬ�ೇಕು. 
ಸ�ೇರ್ಪಡ� ಮತುತು ವಾರ್್ಪಕ ಫೇಸುಗಳನು್ನ, ಅನ್ವಯವಾಗುವಿಂತ�, ನ�ೇರವಾಗಿ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ 
ಖಾತ�ಗ� ವಧಿಸಲಾಗುತತುದ� ಮತುತು ಅದನು್ನ ವಧಿಸಿದ ತಿಿಂಗಳ ಕಾರ್್ಪ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಲ್ಲಿ 
ರ್ರದರ್್ಪಸಲಾಗುತತುದ�. 

 B. ನಗದು ಮುಿಂಗಡ ಫೇಸು (ಅನ್ವಯಿಸಿದಲ್ಲಿ)
 ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಭಾರತದ ಎಟಎಿಂ/ಕಾಯಾಶ್ ಪಾಯಿಿಂಟ್ ಗಳಿಿಂದ ಅಥವಾ ವದ�ೇಶದಲ್ಲಿರುವ 

ಎಟಎಿಂಗಳಿಿಂದ ತುತು್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನು್ನ ರಡ�ಯಲು ಕಾರ್್ಪ ಅನು್ನ ಬಳಸಬಹುದು. 
ಅಿಂತಹ ಎಲಾಲಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗ� ವಹಿವಾಟು ಫೇಸನು್ನ ವಧಿಸಲಾಗುತತುದ� ಮತುತು ಮುಿಂದಿನ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತತುದ�.ದ�ೇರ್ೇಯ ಎಸ್ ಬಿಐ ಎಟಎಿಂ/ಕಾಯಾಶ್ ಪಾಯಿಿಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
2.5% ಅಥವಾ ರೊ.450 ವರ�ಗ� ಯಾವುದು ಹ�ಚ್ಚಿರುತತುದ�ಯೇ, ಮತುತು ಇತರ ದ�ೇರ್ೇಯ 
ಎಟಎಿಂಗಳಲ್ಲಿ 450 ಅಥವಾ 2.5% ವರ�ಗ� ಯಾವುದು ಹ�ಚ್ಚಿರುತತುದ�ಯೇ, ಮತುತು ಅಿಂತರರಾರ್ಟ್ೇಯ 
ಎಟಎಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3% ಅಥವಾ ರೊ.450 ವರ�ಗ�, ಯಾವುದು ಹ�ಚ್ಚಿರುತತುದ�ಯೇ ಆ ವಹಿವಾಟು 
ಶುಲ್ಕವನು್ನ ವಧಿಸಲಾಗುವುದು. ವಹಿವಾಟು ಫೇಸು ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್್ಪ ಮತುತು ಪ�ೇಮಿಂಟ್ 
ಸವೇ್ಪಸಸ್ ಲ್ಮಿಟ�ರ್  (ಹಿಿಂದ� ಇದನು್ನ ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್್ಪ ಮತುತು ಪ�ೇಮಿಂಟ್ ಸವೇ್ಪಸಸ್ 
ಪ�ರೈವ�ೇಟ್ ಲ್ಮಿಟ�ರ್ ಎಿಂದು ಕರ�ಯಲಾಗುತಿತುತುತು)ನ ವವ�ೇಚನ�ಯಿಿಂದ ಬದಲಾವಣ�ಗ� 
ಒಳರಟಟಿರುತತುದ�. ಎಲಾಲಿ ನಗದು ಮುಿಂಗಡಗಳು ಹಿಿಂರಡ�ದ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಇತಯಾಥ್ಪದ 
ದಿನಾಿಂಕದವರ�ಗ� ಸ�ೇವಾ ಶುಲ್ಕವನು್ನ ಸಹ ಹ�ೊಿಂದಿರುತತುವ�. ರ್ರಸುತುತ ಸ�ೇವಾ ಶುಲ್ಕವು ತಿಿಂಗಳಿಗ� 
3.35% ವರ�ಗ� [ವರ್ಪಕ�್ಕ 40.2%] ಇರುತತುದ� ಮತುತು ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ನ ವವ�ೇಚನ�ಯಿಿಂದ 
ಬದಲಾವಣ�ಗ� ಒಳರಟಟಿರುತತುದ�.

 C. ನಗದು ಪಾವತಿ ಫೇಸು
 ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಯಾವುದ�ೇ ಎಸ್ ಬಿಐ ಶಾಖ�ಗ� ಭ�ೇಟ ನೇಡಬಹುದು ಮತುತು ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ 

ಕಾರ್್ಪ ಸಿಂಖ�ಯಾ ಮತುತು ಮೊತತುವನು್ನ ಪ�ೇ-ಇನ್ ಸಿಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೊದಿಸಿ ಮತುತು ಅದನು್ನ ಬಾ್ರಿಂಚ್ 
ಕೌಿಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಠ�ೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೊಲಕ ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ ಬಾಕಿಗಳನು್ನ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ 
ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ ನಿಂತರ ತ್ವರತ ಪಾವತಿ ಸಿ್ವೇಕೃತಿ ರರ್ೇದಿಯನು್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತತುದ�. ಈ 
ಸ�ೇವ�ಯು ರೊ. 100 + ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತ�ರಗ�ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯಾವದ�.

 D. ಶುಲ್ಕಗಳು
 i. ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಒದಗಿಸುವ ನದಿ್ಪರಟಿ ಸ�ೇವ�ಗಳಿಗ� ಅಥವಾ 

ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಗ� ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ� ಮಾಡುವ ಡೇಫಾಲ್ಟಿ ಗಳಿಗಾಗಿ, 
ಕಾಲಕಾಲಕ�್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗುವಿಂತಹ ಫೇಸುಗಳು ಮತುತು ಶುಲ್ಕಗಳನು್ನ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಿಂದ 
ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
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 ii. ಕಾಲಕಾಲಕ�್ಕ ಯಾವುದ�ೇ ಫೇಸುಗಳು ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕಗಳನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ 
ಸೊಕತುವ�ಿಂದು ರರಗಣಿಸಬಹುದಾದ, ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ೊಸ ಫೇಸುಗಳು ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕಗಳನು್ನ, 
ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ಸರಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಿಗ�, ರರಚಯಿಸುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ 
ಉಳಿಸಿಕ�ೊಿಂಡದ�.

 E. ಬಡಡಿರಹಿತ ಹ�ಚುಚಿವರ ಗಡುವು ಅವಧಿ
 ವಾಯಾಪಾರ ಕ�ಲಿೈಮುಗಳ ಸಲ್ಲಿಕ�ಗ� ಒಳರಟಟಿಿಂತ� ಬಡಡಿರಹಿತ ಕ�್ರಡಟ್ ಅವಧಿಯು 20 ರಿಂದ 50 

ದಿನಗಳವರ�ಗ� ಇರಬಹುದು. ಆದಾಗೊಯಾ, ಒಿಂದು ವ�ೇಳ� ಹಿಿಂದಿನ ತಿಿಂಗಳ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಮೊತತುವನು್ನ 
ರೂಣ್ಪವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿರದಿದ್ದರ� ಅಥವಾ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಯಾವುದ�ೇ ಎಟಎಿಂ/ಕಾಯಾಶ್ 
ಪಾಯಿಿಂಟ್ ನಿಂದ ಹಣವನು್ನ ರಡ�ದುಕ�ೊಿಂಡದ್ದರ�, ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲಲಿ

 F. ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕಗಳು (ಸ�ೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು)
 ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ತಮ್ಮ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಮೊತತುವನು್ನ ರೂಣ್ಪವಾಗಿ ಪಾವತಿಸದ�ೇ ಇರಲು ನರ್ಪರಸಿದ 

ಸಿಂದಭ್ಪದಲ್ಲಿ ಮತುತು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಿಂಡ ಎಲಾಲಿ ನಗದು ಮುಿಂಗಡಗಳ ಮೇಲ�, 
ಅವರು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವವರ�ಗೊ, ವಹಿವಾಟನ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಎಲಾಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ 
ಮಾಸಿಕ ಶ�ೇಕಡಾವಾರು ದರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕವನು್ನ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗುವುದು.  

 ಒಿಂದು ವ�ೇಳ� ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಡು್ಪಧಾರಕರು ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ದಿನಾಿಂಕದ ಮೊದಲು 
(ಪಿಡಡ) ಒಟುಟಿ ಮೊತತುದ (ಟಎಡ) ಭಾಗವನು್ನ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರ� ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸದ�ೇ 
ಇದ್ದರ�; ಅಿಂದರ�, ಗಾ್ರಹಕನು ಹಿಿಂದಿನ ತಿಿಂಗಳುಗಳಿಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಅನು್ನ 
ಹ�ೊಿಂದಿದು್ದ, ರ್ರಸುತುತ ತಿಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ದಿನಾಿಂಕಕೊ್ಕ ಮೊದಲು, ಒಟುಟಿ ಮೊತತು ಬಾಕಿಯ 
ಸಿಂರೂಣ್ಪ ಪಾವತಿಯನು್ನ ಮಾಡದರ�, ನಿಂತರ ಪಾವತಿ ದಿನಾಿಂಕದವರ�ಗ� ಮುಕಾತುಯದ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ 
ಮೇಲ� ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕವನು್ನ ವಧಿಸಲಾಗುತತುದ�.

 ಕಾರ್್ಪ ಬಡಡಿದರವು ಡ�ೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿದು್ದ, ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಬಳಕ� ಮತುತು ಪಾವತಿ ಮಾದರಗಳನು್ನ 
ಆರರಸಿರುತತುದ� ಹಾಗೊ ಆವತ್ಪಕ ರರರ್ೇಲನ�ಗ� ಒಳರಟಟಿರುತತುದ�. ವಹಿವಾಟನ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 
ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕಗಳ ದರವು ತಿಿಂಗಳಿಗ� ಗರರ್ಠ 3.35% [ವರ್ಪಕ�್ಕ 40.2%] ಕ�್ಕ ಹ�ಚಾಚಿಗಬಹುದು 
ಮತುತು ಇದು ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ನ ವವ�ೇಚನ�ಯಿಿಂದ ಬದಲಾವಣ�ಗ� ಒಳರಟಟಿರುತತುದ�. 
ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದರ� ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತ�ರಗ�ಗಳನು್ನ ವಧಿಸುತತುವ� ಮತುತು 
ಕಾರ್್ಪ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನು್ನ ರೂಣ್ಪವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವವರ�ಗ� ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕ ಖಾತ�ಗ� 
ಡ�ಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತತುದ�. ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ತಮ್ಮ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಮೊತತುವನು್ನ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ 
ದಿನಾಿಂಕದ�ೊಳಗ� ರೂಣ್ಪವಾಗಿ ಪಾವತಿಸದಿರಲು ನರ್ಪರಸಿದಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗ� ಮತುತು 
ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳುಳುವ ಎಲಾಲಿ ನಗದು ಮುಿಂಗಡಗಳ ಮೇಲ�, ಅನ್ವಯವಾಗುವ 
ತ�ರಗ�ಗಳನು್ನ ಹ�ೊರತುರಡಸಿ, ತಲಾ ರೊ. 25 ರರುಟಿ ಕನರ್ಠ ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕವನು್ನ 
ವಧಿಸಲಾಗುತತುದ�.

 a) ನಗದು ಮುಿಂಗಡಗಳ ಮೇಲ್ನ ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕಗಳು (ಅನ್ವಯವಾಗಿದ್ದರ�) ವಹಿವಾಟನ 
ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಪಾವತಿಯನು್ನ ರೂಣ್ಪವಾಗಿ ಮಾಡುವವರ�ಗ� ಅನ್ವಯಿಸುತತುದ�

 ಉದಾಹರಣ� 1 ಕಾರ್್ಪ ಹ�ೇಳಿಕ� ದಿನಾಿಂಕ - ರ್ರತಿ ತಿಿಂಗಳ 2ನ�ೇ ತಾರೇಕು
 3, ಮಾಚ್್ಪ 17 - 2, ಏಪಿ್ರಲ್ 17 ರ ನಡುವನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಈ ಕ�ಳಗಿನಿಂತಿವ�: 
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 1. ರೊ.5000 ಚ್ಲಲಿರ� ಖರೇದಿ - 10ನ�ೇ ಮಾಚ್್ಪ 17 ರಿಂದು
 2. ರೊ.7000 ನಗದು ಹಿಿಂರಡ�ಯುವಕ� (ಅನ್ವಯಿಸಿದರ�) - 30, ಮಾಚ್್ಪ 17 ರಿಂದು
 2, ಮಾಚ್್ಪ 17 ರ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಿಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಹಿಿಂದಿನ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಉಳಿದಿಲಲಿವ�ಿಂದು ಊಹಿಸಿದರ�, 

ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ತಮ್ಮ 2, ಏಪಿ್ರಲ್ 17 ರ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಲ್ಲಿ, ರೊ. 7,000 ನಗದು ಹಿಿಂರಡ�ಯುವಕ�ಗ� 
ಅನ್ವಯವಾಗುವ ದರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕದ�ೊಿಂದಿಗ� ರೊ. 12,000 ವಹಿವಾಟುಗಳನು್ನ 
ತ�ೊೇರಸುವುದನು್ನ ರಡ�ಯುತಾತುರ�. ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು 22, ಏಪಿ್ರಲ್ 17 ರ�ೊಳಗ�, ಅಿಂದರ� ಹ�ೇಳಿಕ� 
ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 20 ದಿನಗಳ�ೊಳಗ�, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತತುವನು್ನ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗುತತುದ�. ಪಾವತಿ 
ಬಾಕಿ ದಿನಾಿಂಕದವರ�ಗ�, ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಯ ಎಲಾಲಿ 
ಪಾವತಿಗಳನು್ನ ರೂಣ್ಪವಾಗಿ (ಒಟುಟಿ ಮೊತತು ಬಾಕಿ) ಇತಯಾಥ್ಪರಡಸಬ�ೇಕು ಎಿಂಬುದನು್ನ ದಯವಟುಟಿ 
ಗಮನಸಿ. ಪಾವತಿಯನು್ನ ಮೊದಲು ತ�ರಗ�ಗಳಿಗ�, ಅದರ ನಿಂತರ ಫೇಸುಗಳು ಮತುತು ಇತರ 
ಶುಲ್ಕಗಳು, ಬಡಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಚ್ಲಲಿರ� ಬಾಕಿ ಮತುತು ಕ�ೊನ�ಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಬಾಕಿಗ� (ಯಾವುದಾದರೊ 
ಇದ್ದರ�) ಪಾವತಿಸಲಾಗುತತುದ�.  

 a) ಹಿಿಂದಿನ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಿಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಹಿಿಂದಿನ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಮೊತತುವನು್ನ ಮುಿಂದಕ�್ಕ 
ಮುಿಂದುವರಸಿದ್ದಿಂತಹ ಸಿಂದಭ್ಪದಲ್ಲಿ, ಹಿಿಂದಿನ ಹ�ೇಳಿಕ� ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕವನು್ನ 
ವಧಿಸಲಾಗುತತುದ� (ಬಡಡಿರಹಿತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಚ್ಲಲಿರ� ಬಾಕಿ ಮೊತತುವನು್ನ ಹ�ೊರತುರಡಸಿ, 
ಇದರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕ ವಧಿಸಲಾಗುತತುದ�).

 b)  ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯು ನಗದು ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಅನು್ನ ಹ�ೊಿಂದಿಲಲಿದಿದ್ದರ� ಮತುತು ಹಿಿಂದಿನ 
ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಿಿಂದ ಮುಿಂದಕೊ್ಕ ಮುಿಂದುವರ�ಸದಿದ್ದರ� ಮತುತು ಹ�ೇಳಿಕ� ದಿನಾಿಂಕದಿಂದು ಬಾಕಿ ಇರುವ 
ಚ್ಲಲಿರ� ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಹಣವನು್ನ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ದಿನಾಿಂಕದವರ�ಗ� ರೂಣ್ಪವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದರ�, 
ಅಿಂತಹ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಗಳಿಗ� ಯಾವುದ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕವನು್ನ ವಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ.

 ಉದಾಹರಣ� 2 - ಕಾರ್್ಪ ಹ�ೇಳಿಕ� ದಿನಾಿಂಕ - ರ್ರತಿ ತಿಿಂಗಳ 2ನ�ೇ ತಾರೇಕು.
 3, ಜನವರ 17 - 2, ಫ�ಬ್ರವರ 17 ರ ನಡುವನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಈ ಕ�ಳಗಿನಿಂತಿವ�: 
 1. ರೊ.10000 ಚ್ಲಲಿರ� ಖರೇದಿ - 5ನ�ೇ ಜನವರ 17 ರಿಂದು
 2. ರೊ. 30000 ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಖರೇದಿ. - 15, ಜನವರ 17 ರಿಂದು
 2, ಜನವರ 17 ರ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಿಿಂದ ಹಿಿಂದಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಉಳಿದಿಲಲಿವ�ಿಂದು ಊಹಿಸಿದರ�, 

ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ರೊ. 40,000 ವಹಿವಾಟನು್ನ ತ�ೊೇರಸುವ ತಮ್ಮ 2, ಫ�ಬ್ರವರ 17 ರ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯನು್ನ 
ರಡ�ಯುತಾತುರ�. ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು 22 ಫ�ಬ್ರವರ 17 ರ�ೊಳಗ�, ಅಿಂದರ� ಹ�ೇಳಿಕ� ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 20 
ದಿನಗಳ�ೊಳಗ� ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತತುವನು್ನ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗುತತುದ�. ಪಾವತಿಯನು್ನ ಮೊದಲು 
ತ�ರಗ�ಗಳಿಗ�, ಅದರ ನಿಂತರ ಫೇಸುಗಳು ಮತುತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಬಡಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಚ್ಲಲಿರ� ಬಾಕಿ 
ಮತುತು ಕ�ೊನ�ಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಬಾಕಿಗ� (ಯಾವುದಾದರೊ ಇದ್ದರ�) ಪಾವತಿಸಲಾಗುತತುದ�. ಹಿಿಂದಿನ 
ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಿಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಹಿಿಂದಿನ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಮೊತತುವನು್ನ ಮುಿಂದಕೊ್ಕ ಮುಿಂದುವರ�ಸಿದ 
ಸಿಂದಭ್ಪದಲ್ಲಿ, ಹಿಿಂದಿನ ಹ�ೇಳಿಕ� ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕವನು್ನ ವಧಿಸಲಾಗುತತುದ� 
(ಬಡಡಿರಹಿತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಚ್ಲಲಿರ� ಬಾಕಿ ಮೊತತುವನು್ನ ಹ�ೊರತುರಡಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು 
ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕ ವಧಿಸಲಾಗುತತುದ�).

 ಪ್ರತಿ ತಿಯಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಪಾವತಿಯನುನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದರಿಯಂದ ಬಾಕ್ ಉಳಿದಿರುವ ಬಾ್ಲ�ನ್ಸ್ 
ಮ್ಲ� ತರುವಾಯದ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯಯಂದಿಗ� ಮರುಪಾವತಿಯು ವಷಪೋಗಳಿಗ� ವಿಸತುರಿಸಲ್ಪಡುತತುದ�.
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 ಉದಾಹರಣ� 3: ಕಾರ್್ಪ ಹ�ೇಳಿಕ� ದಿನಾಿಂಕ - ರ್ರತಿ ತಿಿಂಗಳ 2ನ�ೇ ತಾರೇಕು. 
 3, ಡಸ�ಿಂಬರ್ 16 - 2, ಜನವರ 17 ರ ನಡುವನ ವಹಿವಾಟುಗಳು
 1. ರೊ. 500 ಚ್ಲಲಿರ� ಖರೇದಿ - 15ನ�ೇ ಡಸ�ಿಂಬರ್ 16 ರಿಂದು 
 2. ರೊ. 600 ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಖರೇದಿ - 20ನ�ೇ ಡಸ�ಿಂಬರ್ 16 ರಿಂದು
 2, ಡಸ�ಿಂಬರ್ 2016 ರ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಿಿಂದ ಹಿಿಂದಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಉಳಿದಿಲಲಿವ�ಿಂದು 

ಊಹಿಸಿದರ�, ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ರೊ. 1100 ಒಟುಟಿ ಮೊತತು ಬಾಕಿಯಿಂದಿಗ�, ರೊ. 1100 ವಹಿವಾಟನು್ನ 
ತ�ೊೇರಸುವ ತಮ್ಮ 2, ಜನವರ 17 ರ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯನು್ನ ರಡ�ಯುತಾತುರ�. ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಬಾಕಿ 
ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತತುವನು್ನ 22, ಜನವರ ‘17 ರ�ೊಳಗ�, ಅಿಂದರ� ಹ�ೇಳಿಕ� ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 20 
ದಿನಗಳ�ೊಳಗ�, ಪಾವತಿ ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿದ�.

 ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ರೊ.500 ರ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತಾತುರ�ಿಂದು ಊಹಿಸಿದರ�, 22, ಜನವರ ‘17 
ರಿಂದು, ರರಣಾಮಕಾರ ದರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕವನು್ನ ವಧಿಸಲಾಗುತತುದ� ಮತುತು ಒಟುಟಿ ಬಾಕಿ 
ಮೊತತುಕ�್ಕ ಸ�ೇರಸಲಾಗುತತುದ�. 3.35% p.m. ನ ರರಣಾಮಕಾರ ದರವನು್ನ ರರಗಣಿಸಲಾಗುತತುದ�, 

 ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕ ಲ�ಕಾ್ಕಚಾರವನು್ನ ಈ ಕ�ಳಗಿನಿಂತ� ಮಾಡಲಾಗುತತುದ�:
 39 ದಿನಗಳಿಗ� (15, ಡಸ�ಿಂಬರ್ ನಿಂದ 22, ಜನವರ) ರೊ.500 ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಮೇಲ�: 
 (3.35*12) * (39/365) *500/100 = ರೊ. 21.48  
 34 ದಿನಗಳಿಗ� (20, ಡಸ�ಿಂಬರ್ ನಿಂದ 22, ಜನವರ) ರೊ.600 ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಮೇಲ�: 
 (3.35*12) * (34/365) *600/100 = ರೊ 22.47
 10 ದಿನಗಳಿಗ� (22, ಜನವರ ನಿಂದ 2, ಫ�ಬ್ರವರ) ರೊ.600 ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಮೇಲ�:
 (3.35*12) * (10/365) *600/100 = ರೊ. 6.61
 ವಧಿಸಲಾದ ಒಟುಟಿ ಬಡಡಿ = ರೊ. 50.56
 3, ಫ�ಬ್ರವರ 17 - 2, ಮಾಚ್್ಪ 17 ರ ನಡುವನ ವಹಿವಾಟುಗಳು
 1. ರೊ. 650.56 ಆರಿಂಭ ಬಾಕಿ - 3, ಫ�ಬ್ರವರ 17 ರಿಂದು
 2. ರೊ.1000 ಚ್ಲಲಿರ� ಖರೇದಿ - 5ನ�ೇ ಫ�ಬ್ರವರ 17 ರಿಂದು
 3. ರೊ. 3000 ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಖರೇದಿ - 15ನ�ೇ ಫ�ಬ್ರವರ 17 ರಿಂದು
 2, ಫ�ಬ್ರವರ ‘17 ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಿಿಂದ ರೊ.650.46 ಗಳ ಹಿಿಂದಿನ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಮೊತತುವನು್ನ ಊಹಿಸಿದರ�, 

ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತತುವನು್ನ ಫ�ಬ್ರವರ 22, ‘17 ರ�ೊಳಗ�, ಅಿಂದರ� ಹ�ೇಳಿಕ� 
ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 20 ದಿನಗಳ�ೊಳಗ� ಪಾವತಿ ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗುತತುದ�. 

 ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಫ�ಬ್ರವರ 15 ರ�ೊಳಗ�, ಅಿಂದರ� ಪಾವತಿ ದಿನಾಿಂಕದ�ೊಳಗ� ಸಿಂರೂಣ್ಪ 
ಪಾವತಿಯನು್ನ ಮಾಡುತಾತುರ� ಎಿಂದು ಊಹಿಸಿ. 3.35% p.m. ರಿಂತ� ರರಣಾಮಕಾರ ದರವನು್ನ 
ರರಗಣಿಸಿ, ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕ ಲ�ಕಾ್ಕಚಾರವನು್ನ ಈ ಕ�ಳಗಿನಿಂತ� ಮಾಡಲಾಗುತತುದ�:

 12 ದಿನಗಳಿಗ� (3 ಫ�ಬ್ರವರ - 15 ಫ�ಬ್ರವರ) ರೊ.650.56 ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಮೇಲ�:
 (3.35*12) *(12/365) * 650.56/100 = ರೊ. 8.60
 ವಧಿಸಲಾದ ಒಟುಟಿ ಬಡಡಿ = ರೊ. 8.60
 ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಖರೇದಿ ಮೊತತು, ಬಡಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಫೇಸುಗಳು ಮತುತು ಶುಲ್ಕಗಳು, 

ಯಾವುದಾದರೊ ಇದ್ದರ�, ಮತುತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲಾಲಿ ತ�ರಗ�ಗಳು, ನೇಡಬ�ೇಕಾದ ಒಟುಟಿ 
ಮೊತತುವಾಗಿ, ಮಾಚ್್ಪ 2 ನ�ೇ ತಾರೇಕಿನ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ರ್ರತಿಫಲ್ಸುತತುವ�
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 G. ವಿಳಯಂಬ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು 
 ಪಾವತಿ ಬಾಕ್ ದಿನಾಯಂಕದ ವ�್ಳ�ಗ� ಒಟುಟು ಮೊತತುವನುನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರ� ವಿಳಯಂಬ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು 

ಅನ್ವಯವಾಗುತತುವ�.
 ರೂ.0 ರಿಯಂದ ರೂ. 200 ರವರ�ಗ� ಬಾಕ್ ಇರುವ ಒಟುಟು ಮೊತತುಕ�್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ;
 ರೂ.200 ಕ್್ಕಯಂತ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಮತುತು ರೂ.500 ವರ�ಗಿನ ಒಟುಟು ಬಾಕ್ ಮೊತತುಕ�್ಕ ರೂ.100;
 ರೂ.500 ಕ್್ಕಯಂತ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಮತುತು ರೂ.1000 ರೂ.ವರ�ಗಿನ ಒಟುಟು ಬಾಕ್ ಮೊತತುಕ�್ಕ ರೂ.400;
 ರೂ.1000 ಕ್್ಕಯಂತ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಮತುತು ರೂ.10,000 ವರ�ಗಿನ ಒಟುಟು ಬಾಕ್ ಮೊತತುಕ�್ಕ ರೂ. 500;
 ರೂ.10,000 ಕ್್ಕಯಂತ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಒಟುಟು ಬಾಕ್ ಮೊತತುಕ�್ಕ ರೂ. 750

 ಉದಾಹರಣ� 1 - ಕಾರ್್ಪ ಹ�ೇಳಿಕ� ದಿನಾಿಂಕ - ರ್ರತಿ ತಿಿಂಗಳ 2ನ�ೇ ತಾರೇಕು. 
 3, ಫ�ಬ್ರವರ 17 ರಿಂದ 2, ಮಾಚ್್ಪ 17 ರವರ�ಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹಿೇಗಿವ�: 
 1. ರೊ.2000 ಚ್ಲಲಿರ� ಖರೇದಿ - 8ನ�ೇ ಫ�ಬ್ರವರ 17 ರಿಂದು
 2. ರೊ.2500 ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಖರೇದಿ - 19, ಫ�ಬ್ರವರ 17 ರಿಂದು
 2, ಫ�ಬ್ರವರ 17 ರ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಿಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಹಿಿಂದಿನ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಉಳಿದಿಲಲಿವ�ಿಂದು ಊಹಿಸಿದರ�, 

ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ರೊ. 4500 ವಹಿವಾಟನು್ನ ತ�ೊೇರಸುವ 2, ಮಾಚ್್ಪ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯನು್ನ 
ರಡ�ಯುತಾತುರ�. ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತತುವನು್ನ 22, ಮಾಚ್್ಪ 17 ರ�ೊಳಗ�, ಅಿಂದರ� 
ಹ�ೇಳಿಕ� ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 20 ದಿನಗಳ�ೊಳಗ�, ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗುತತುದ�. ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಪಾವತಿ 
ಬಾಕಿ ದಿನಾಿಂಕದವರ�ಗ� ರೂಣ್ಪ ಪಾವತಿಯನು್ನ (ಅಿಂದರ� ಒಟುಟಿ ಮೊತತು ಬಾಕಿ) ಮಾಡದಿದ್ದರ�, 
ಅವರಗ� ರೊ.500 (ರೊ. 1,001 ರಿಂದ - ರೊ. 10,000 ವರ�ಗಿನ ಒಟುಟಿ ಮೊತತು ಬಾಕಿಗ� ರೊ. 500) 
ವಳಿಂಬ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕವನು್ನ ವಧಿಸಲಾಗುತತುದ�. 

 H. ಹ�ಚುಚಿವರ ಮಿತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು - ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಗಳಿಗ� ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲಲಿ
 I.   ಪಾವತಿ ಅಸಿ್ವೇಕೃತಿ ಫೇಸು
 ಪಾವತಿ ಅಸಿ್ವೇಕೃತಿಯ ಸಿಂದಭ್ಪದಲ್ಲಿ, ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ�, ಕನರ್ಠ ರೊ.350 

ರಿಂತ�, ಪಾವತಿ ಮೊತತುದ 2% ಪಾವತಿ ಅಸಿ್ವೇಕೃತಿ ಶುಲ್ಕವನು್ನ ವಧಿಸಲಾಗುತತುದ�.
 J. ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಅನ್ವಯಿಸಿದಲ್ಲಿ):
     · ಕಾರ್್ಪ ಬದಲ್ ಫೇಸು: ರೊ.100/- – ರೊ. 250/-
     · ಚ�ಕ್ ಪಾವತಿ ಫೇಸು: ರೊ.100 
     · ಚ�ಕ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಫೇಸು: ರೊ.90/-
     · ಹ�ೇಳಿಕ� ಮರುರಡ�ಯುವಕ� ಫೇಸು: ಇಲಲಿ
 · ವದ�ೇರ್ ಕರ�ನಡ್ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕ: 3.5% ವರ�ಗ� ವದ�ೇರ್ ಕರ�ನಡ್ ವಹಿವಾಟನು್ನ ಭಾರತಿೇಯ 

ರೊಪಾಯಿಯಾಗಿ ರರವತಿ್ಪಸಲು ಬಳಸುವ ವನಮಯ ದರವನು್ನ ವೇಸಾ/ಮಾಸಟಿರ್ ಕಾರ್್ಪ, 
ಸಿಂದಭ್ಪವದ್ದಿಂತ�, ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ ನ�ೊಿಂದಿಗ� ವಹಿವಾಟು ಇತಯಾಥ್ಪವಾದ ದಿನಾಿಂಕದಿಂದು, ಇದು 
ವಯಾವಹಾರ ಮಾಡದ ಅದ�ೇ ದಿನಾಿಂಕವಾಗದಿರಬಹುದು, ಅವು ನಯಿಂತಿ್ರಸುವ ವನಮಯ ದರಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲ�, ನರ್ಪರಸುತತುವ�. ವೇಸಾ/ಮಾಸಟಿರ್ ಕಾರ್್ಪ ಹಿಂಚ್ಕ�ೊಿಂಡ ಭಾರತಿೇಯ 
ರೊಪಾಯಿಯಾಗಿ ರರವತಿ್ಪತವಾದ ಮೊತತುದ ಮೇಲ� ವದ�ೇರ್ ಕರ�ನಡ್ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕವನು್ನ 
ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತತುದ�.
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2. ಮಿತಿಗಳು
 ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ರ್ರೇಗಾ್ರಿಂ ಮಾಯಾನ�ೇಜರ್ ನಿಂದ ರಡ�ದ ಸೊಚನ�ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ� 

ಕ�್ರಡಟ್ ಮಿತಿ ಮತುತು ನಗದು ಮಿತಿಯನು್ನ (ಅನ್ವಯಿಸಿದಲ್ಲಿ) ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� 
ನಗದಿರಡಸಲಾಗುತತುದ�. ಕಾರ್್ಪ ವತರಣ�ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿತಿಗಳನು್ನ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� 
ತಿಳಿಸಲಾಗುತತುದ�. ಕ�್ರಡಟ್ ಮಿತಿ ಮತುತು ನಗದು ಮಿತಿಗಳನು್ನ (ಅನ್ವಯಿಸಿದಲ್ಲಿ) ರ್ರತಿ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ತಿಳಿಸಲಾಗುತತುದ�. ಹ�ೇಳಿಕ� ರಚನ�ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಭಯಾವರುವ ಕ�್ರಡಟ್ 
ಮಿತಿಯನು್ನ (ಅಿಂದರ� ಬಳಕ�ಗ� ಲಭಯಾವರುವ ಕ�್ರಡಟ್ ಮಿತಿ) ಹ�ೇಳಿಕ�ಯ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗುತತುದ�. 

 ಸಾಿಂಸಿಥಿಕ ಮಟಟಿದ ಮಿತಿಯನು್ನ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ನಯತಕಾಲ್ಕವಾಗಿ ರರರ್ೇಲ್ಸಬಹುದು, 
ಮತುತು ಆಿಂತರಕ ಮಾನದಿಂಡಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ರ್ರೇಗಾ್ರಿಂ ಮಾಯಾನ�ೇಜರ್ ನಿಂದ 
ರಡ�ದ ಆಧಾರ ವನಿಂತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ಅದನು್ನ ಹ�ಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಮ 
ಮಾಡಬಹುದು. ಅಿಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ಬದಲಾವಣ�ಗಳು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಮಿತಿಯ ಮೇಲೊ 
ರರಣಾಮ ಬಿೇರಬಹುದು ಮತುತು ಅದನು್ನ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ರ್ರೇಗಾ್ರಿಂ ಮಾಯಾನ�ೇಜರ್ ಗ� 
ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ ಆಯಾ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ತಿಳಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ 
ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನು್ನ ಹ�ಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� 
ಲ್ಖಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನು್ನ ಘೊೇರ್ಸುವ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲ�ಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಮೊಲಕ 
ಅದನು್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗೊಯಾ, ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ತನ್ನ ಸ್ವಿಂತ ವವ�ೇಚನ�ಯಿಿಂದ ಮತುತು 
ಸಿ್ವೇಕರಸಿದ ವನಿಂತಿ ಮತುತು ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ರ್ರೇಗಾ್ರಿಂ ಮಾಯಾನ�ೇಜರ್ ರವರ 
ಅನುಮೊೇದನ�ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ�, ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಕ�್ರಡಟ್ ಮಿತಿಯನು್ನ ಹ�ಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

3. ಬಿಲ್ಲಯಂಗ್ ಮತುತು ಹ�್ಳಿಕ�
 a)  ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ಮಾಸಿಕ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತತುದ� ಮತುತು 

ಕ�ೊನ�ಯ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಿಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್್ಪ ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿದ್ದರ�, ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಖಾತ�ಗ� 
ಕ�್ರಡಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪಾವತಿಗಳನು್ನ ಮತುತು ಡ�ಬಿಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವಹಿವಾಟುಗಳನು್ನ 
ತ�ೊೇರಸುತತುದ�. ರೂವ್ಪ ನಧಾ್ಪರತ ದಿನಾಿಂಕದಿಂದು ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ದಾಖಲ�ಯಲ್ಲಿರುವ 
ಇಮೇಲ್ ಐಡಗ� ಹ�ೇಳಿಕ�ಯನು್ನ ಇಮೇಲ್ ಮೊಲಕ ಕಳುಹಿಸುತತುದ�. 

 b) ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ರವಾಲ್್ವಿಂಗ್ ಕ�್ರಡಟ್ ಸೌಲಭಯಾವನು್ನ 
ನೇಡುವುದಿಲಲಿ. ಯಾವುದ�ೇ ದಿಂಡದ ಶುಲ್ಕವನು್ನ ತಪಿಪಿಸಲು ಯಾವುದ�ೇ ನದಿ್ಪರಟಿ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಲ್ಲಿನ 
ಒಟುಟಿ ಬಾಕಿ ಮೊತತುವನು್ನ ರೂಣ್ಪವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗುತತುದ�.

 c) ಕಾರ್್ಪ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತತುದ ಪಾವತಿಗಳನು್ನ ನಿಂತರದ ಹ�ೇಳಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಿಂಗಿೇಕರಸಲಾಗುತತುದ�. ಇನುಪಿಟ್ ಟಾಯಾಕ್ಡ್ ಕ�್ರಡಟ್ ಅಥವಾ ತ�ರಗ�ಗ� ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದ�ೇ 
ವರಯವನು್ನ ಕುರತಿಂತ� ಯಾವುದ�ೇ ವವಾದವನು್ನ ಹ�ೇಳಿಕ� ನೇಡದ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ನೇಡುಗರಗ� ತಿಳಿಸಬ�ೇಕಾಗುತತುದ�.

 d) ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಕಾರ್್ಪ ನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತತುಕಾ್ಕಗಿ ರಡ�ದ ಪಾವತಿಗಳನು್ನ 
ತ�ರಗ�ಗಳು, ಫೇಸುಗಳು ಮತುತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಬಡಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಖರೇದಿಗಳು ಮತುತು ನಗದು 
ಮುಿಂಗಡಗಳ ವರುದ್ಧ, ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಿಂದಿಸಲಾಗುತತುದ�. ಕಾರ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ನೇಡುಗರಗ� 
ಸೊಕತುವಾದ ರ್ಎಸ್ ಟ ಅನುಸರಣ�ಗಳನು್ನ ಕ�ೈಗ�ೊಳಳುಲು ಸಾರಯಾವಾಗುವಿಂತ� ಸರಯಾದ ಮತುತು 
ಸಮಯೇಚ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬಾ್ದರಯನು್ನ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಹ�ೊಿಂದಿರುತಾತುರ� 
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ಮತುತು ಇದು ಕಾರ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ನೇಡುಗರು ತಯಾರಸಿದ ಸರಬರಾಜುಗಳ ಇನುಪಿಟ್ ಟಾಯಾಕ್ಡ್ 
ಕ�್ರಡಟ್ ಅನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳಳುಲು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ಅನುವು ಮಾಡಕ�ೊಡುತತುದ�. ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು 
ಒದಗಿಸಿದ ತಪಾಪಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಯಾವುದ�ೇ ಕೃತಯಾ 
ಅಥವಾ ಲ�ೊೇರದಿಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ಯಾವುದ�ೇ ಇನುಪಿಟ್ ಟಾಯಾಕ್ಡ್ ಕ�್ರಡಟ್ ನರಟಿ ಅಥವಾ 
ಇನುಪಿಟ್ ಟಾಯಾಕ್ಡ್ ಕ�್ರಡಟ್ ರಡ�ಯುವಲ್ಲಿನ ವಳಿಂಬಕ�್ಕ ಕಾರ್್ಪ ನೇಡುಗರು ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ.

 e) ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಗ� ಪಾವತಿಗಳನು್ನ ಈ ಕ�ಳಗಿನ ಯಾವುದ�ೇ ವಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು: 
 - www.sbicard.com ಗ� ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ಮತುತು ನ�ಟ್ ಬಾಯಾಿಂಕಿಿಂಗ್ 

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಬಿಐ ಎಟಎಿಂ ಕಮ್ ಡ�ಬಿಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಮೊಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಪ�ೇನ�ಟ್ 
ಆಯ್್ಕಯನು್ನ ಬಳಸಿ.

 - ಹ�ೇಳಿಕ�ಯ ಹಿಮು್ಮಖದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೇಲ್ಿಂಗ್ ವಳಾಸಕ�್ಕ ಚ�ಕ್ ಅಥವಾ ಡಾ್ರಫ್ಟಿ ಅನು್ನ 
ಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ.

 - ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ�ೊತುತುರಡಸಿದ ಸ�ಟಿೇಟ್ ಬಾಯಾಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಯಾ ಶಾಖ�ಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರಸಲಾಗಿರುವ ಯಾವುದ�ೇ ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ ಡಾ್ರಪ್ ಬಾಕ್ಡ್ ಗಳಿಗ� ಚ�ಕ್ ಅಥವಾ ಡಾ್ರಫ್ಟಿ ಅನು್ನ 
ಹಾಕುವ ಮೊಲಕ. ಚ�ಕ್/ಡಾ್ರಫ್ಟಿ ಅನು್ನ “ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ ಸಿಂಖ�ಯಾ xxxxxxxxxxxxxx” ಗ� 
ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕು.

 -  ಎನ್ ಎಸಿಹ�ಚ್: ಆಯ್ದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಾರನಲ್ ಆಟ�ೊೇಮೇಟ�ರ್ ಕಿಲಿಯರಿಂಗ್ (ಎನ್ ಎಸಿಹ�ಚ್) 
ಮೊಲಕ ಪಾವತಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಹುದು.

 - ಎನ್ ಇಎಫ್ ಟ (ನ�ಫ್ಟಿ):
 ಫಲಾನುಭವಯ ಹ�ಸರು: ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್್ಪ ಮತುತು ಪ�ೇಮಿಂಟ್ ಸವೇ್ಪಸಸ್ ಲ್ಮಿಟ�ರ್. 
 ಬಾಯಾಿಂಕ್ ವಳಾಸ: ಸ�ಟಿೇಟ್ ಬಾಯಾಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಯಾ, ವಾಣಿಜಯಾ ಶಾಖ� (04079), 6ನ�ೇ ಮಹಡ, 

ಪಾಮ್ ಕ�ೊೇಟ್್ಪ, ಮಹಾರಾಣಾ ರ್ರತಾಪ್ ಚೌಕ, ಎಿಂ.ಡ.ಐ ಹತಿತುರ, ಗುರುಗಾ್ರಮ-122001 
 ಬಾಯಾಿಂಕ್ ಖಾತ� ಸಿಂಖ�ಯಾ – 39735563903
 ಐಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕ�ೊೇರ್ - ‘SBIN0004079’
 f) ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸುವ ವವರ ವಧಾನಗಳನು್ನ ನೇಡುತತುದ�, ಇದನ�್ನೇ 

ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತುತು ಮಾಸಿಕ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯ ಹಿಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವವರಸಲಾಗಿದ�.
ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಿಂದ ರಡ�ದ ಯಾವುದ�ೇ ಮುಿಂಗಡವನು್ನ ಭವರಯಾದ ಖಚ್್ಪನ ಮುಿಂಗಡ ಎಿಂದು 
ರರಗಣಿಸಲಾಗುತತುದ� ಮತುತು ಯಾವುದ�ೇ ಶುಲ್ಕಗಳು/ಫೇಸುಗಳಿಗ� ವರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲಲಿ.

 g) ಬಿಲ್ಲಿಿಂಗ್ ವವಾದಗಳು: ಹ�ೇಳಿಕ�ಯ ದಿನಾಿಂಕದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ವಯಾತಾಯಾಸಗಳ 
ಬಗ�ಗೆ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ತಿಳಿಸದ, ಮತುತು ಈ ವಯಾತಾಯಾಸಗಳು 
ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ನಿಂದ ನಜವ�ಿಂದು ಕಿಂಡುಬರದ ಹ�ೊರತು, ಹ�ೇಳಿಕ�ಗಳ ಎಲಾಲಿ ವರಯಗಳು 
ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ಸರಯಾಗಿದ� ಮತುತು ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರು ಸಿ್ವೇಕರಸುತಾತುರ� ಎಿಂದು 
ರರಗಣಿಸಲಾಗುತತುದ�. ಅಿಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ ರಡ�ದ ನಿಂತರ, ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ 
ತಾತಾ್ಕಲ್ಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ಶುಲ್ಕವನು್ನ ಹಿಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಒಿಂದು ವ�ೇಳ� ನಿಂತರದ 
ತನಖ�ಗಳು ರೂಣ್ಪಗ�ೊಿಂಡರ�, ಅಿಂತಹ ಶುಲ್ಕಗಳ ಹ�ೊಣ�ಗಾರಕ�ಯು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಖಾತ�ಗ� 
ಇದ್ದರ�, ನಿಂತರದ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನು್ನ ಮರುರಡ�ಯಲಾಗುತತುದ�.

 h) ಗಾ್ರಹಕರ ಕುಿಂದುಕ�ೊರತ� ರರಹಾರ: ಎಲಾಲಿ ಕುಿಂದುಕ�ೊರತ� ಹ�ಚ್ಚಿಕ�ಗಳನು್ನ ಹ�ರ್-
ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಸಟಿಮರ್ ಮಾಯಾನ�ೇಜ�್ಮಿಂಟ್, ಡಎಲ್ಎಫ್ ಇನಫಿನಟ ಟವಸ್್ಪ, ಟವರ್ ಸಿ, 12ನ�ೇ 
ಮಹಡ, ಬಾಲಿಕ್ 2, ಬಿಲ್ಟಿಿಂಗ್ 3, ಡಎಲ್ಎಫ್ ಸ�ೈಬರ್ ಸಿಟ ಗುರುಗಾ್ರಮ-122002 (ಹರಯಾಣ) 
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ಭಾರತ - ಇಲ್ಲಿಗ� ಗುರುತಿಸಬ�ೇಕು.ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ರ್ರೇಗಾ್ರಿಂ ಮಾಯಾನ�ೇಜರ್ ಅಥವಾ 
ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಯಾವುದ�ೇ ವಚಾರಣ�ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಕುಿಂದುಕ�ೊರತ� 
ರರಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೊಲಕ sbicorporate.services@sbicard.com ಗ� ಅಥವಾ - ಕಾರ್್ಪ 
ಖಾತ�ಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದ�ೇ ಹಣವನು್ನ ಇತಯಾಥ್ಪಗ�ೊಳಿಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕ�್ಕ, ರೇಸ್ಟಿ, 
ಫಾಯಾಕ್ಡ್, ದೊರವಾಣಿ, ಇ-ಮೇಲ್, ಎಸ್ ಎಿಂಎಸ್ ಸಿಂದ�ೇಶ ಮತುತು/ಅಥವಾ ಜ್ಾಪಿಸಲು, 
ಅನುಸರಸಲು ಮತುತು ಬಾಕಿಗಳನು್ನ ಸಿಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮೊರನ�ೇ ವಯಾಕಿತುಗಳನು್ನ ತ�ೊಡಗಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ 
ಇರುವ 24-ಗಿಂಟ�ಗಳ ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ ಸಹಾಯವಾಣಿ: 1860 180 1290, 39 02 02 02 
(ಸಥಿಳಿೇಯ ಎಸ್ ಟಡ ಕ�ೊೇರ್ ರೂವ್ಪರ್ರತಯಾಯ) ಮೊಲಕ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು್ನ 
ಸಿಂರಕಿ್ಪಸಬಹುದು. ಹಿೇಗ� ನ�ೇಮಕಗ�ೊಿಂಡ ಯಾವುದ�ೇ ಮೊರನ�ೇ ವಯಾಕಿತುಯು ಸಾಲ ವಸೊಲಾತಿಯ 
ನೇತಿ ಸಿಂಹಿತ�ಯನು್ನ ಸಿಂರೂಣ್ಪವಾಗಿ ಪಾಲ್ಸಬ�ೇಕು. ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ದಿವಾಳಿತನ ಅಥವಾ 
ಸಾವು ಉಿಂಟಾದ ಸಿಂದಭ್ಪದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಯ ಮೇಲ್ನ ಒಟುಟಿ ಬಾಕಿ ಮೊತತುದ ಜ�ೊತ�ಗ�, 
ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಗ� ವಧಿಸಲಾದ, ಆದರ� ಇನೊ್ನ ಜಾರಯಾಗದ ಯಾವುದ�ೇ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೊತತುವು, 
ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಬಾಕಿಯಾಗುತತುದ� ಮತುತು ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ರೂಣ್ಪವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗುತತುದ� 
ಮತುತು ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಯು ತಕ್ಷಣವ�ೇ ರದು್ದಗ�ೊಳುಳುತತುದ�. ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಯ ಮೇಲ್ನ ಯಾವುದ�ೇ 
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತತುವನು್ನ ಇತಯಾಥ್ಪರಡಸುವ ಜವಾಬಾ್ದರಯು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ 
ಎಸ�ಟಿೇಟ್ ನದಾ್ದಗಿರುತತುದ� ಮತುತು ಕಾನೊನು ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತುತು ಅಿಂತಹ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 
ಮೊತತುವನು್ನ ಮರುರಡ�ಯಲು ಆಗುವ ವ�ಚಚಿಗಳು ಸ�ೇರದಿಂತ�, ಎಲಾಲಿ ವ�ಚಚಿಗಳ ವರುದ್ಧ 
ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ನರಟಿಭತಿ್ಪ ಮಾಡಬ�ೇಕಿರುತತುದ�. ಅಿಂತಹ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 
ಮರುಪಾವತಿಗಳಿಗ�, ತನ್ನ ಚಾಲ್ತುಯಲ್ಲಿರುವ ದರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕವನು್ನ ವಧಿಸುವುದನು್ನ 
ಮುಿಂದುವರಸಲು ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್  ಅಹ್ಪವಾಗಿರುತತುದ�. 

 
4. ಡ್್ಫಾಲ್ಟು
 ಡೇಫಾಲ್ಟಿ ಸಿಂದಭ್ಪದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಯ ಮೇಲ್ನ ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನು್ನ 

ಇತಯಾಥ್ಪಗ�ೊಳಿಸುವಿಂತ� ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ಕಾಲಕಾಲಕ�್ಕ ಜ್ಾರನ�ಗಳನು್ನ, ರೇಸ್ಟಿ, ಫಾಯಾಕ್ಡ್, 
ದೊರವಾಣಿ, ಇ-ಮೇಲ್, ಎಸ್ ಎಿಂಎಸ್ ಸಿಂದ�ೇಶಗಳ ಮೊಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತತುದ� ಮತುತು/
ಅಥವಾ ಮೊರನ�ೇ ವಯಾಕಿತುಗಳನು್ನ ನ�ನಪಿಸಲು, ಅನುಸರಸಲು ಮತುತು ಬಾಕಿ ಸಿಂಗ್ರಹಿಸಲು 
ತ�ೊಡಗಿಸಲಾಗುತತುದ�. ಹಿೇಗ� ನ�ೇಮಕಗ�ೊಿಂಡ ಯಾವುದ�ೇ ಮೊರನ�ೇ ವಯಾಕಿತುಯು ಸಾಲ 
ವಸೊಲಾತಿಯ ನೇತಿ ಸಿಂಹಿತ�ಯನು್ನ ಸಿಂರೂಣ್ಪವಾಗಿ ಪಾಲ್ಸಬ�ೇಕು. ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ 
ದಿವಾಳಿತನ ಅಥವಾ ಸಾವು ಉಿಂಟಾದ ಸಿಂದಭ್ಪದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಯ ಮೇಲ್ನ ಒಟುಟಿ ಬಾಕಿ 
ಮೊತತುದ ಜ�ೊತ�ಗ�, ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಗ� ವಧಿಸಲಾದ, ಆದರ� ಇನೊ್ನ ಜಾರಯಾಗದ ಯಾವುದ�ೇ 
ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೊತತುವು, ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಬಾಕಿಯಾಗುತತುದ� ಮತುತು ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ರೂಣ್ಪವಾಗಿ 
ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗುತತುದ� ಮತುತು ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಯು ತಕ್ಷಣವ�ೇ ರದು್ದಗ�ೊಳುಳುತತುದ�. ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಯ 
ಮೇಲ್ನ ಯಾವುದ�ೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತತುವನು್ನ ಇತಯಾಥ್ಪರಡಸುವ ಜವಾಬಾ್ದರಯು 
ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಎಸ�ಟಿೇಟ್ ನದಾ್ದಗಿರುತತುದ� ಮತುತು ಕಾನೊನು ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತುತು ಅಿಂತಹ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತತುವನು್ನ ಮರುರಡ�ಯಲು ಆಗುವ ವ�ಚಚಿಗಳು ಸ�ೇರದಿಂತ�, ಎಲಾಲಿ ವ�ಚಚಿಗಳ ವರುದ್ಧ 
ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ನರಟಿಭತಿ್ಪ ಮಾಡಬ�ೇಕಿರುತತುದ�.

 ಆರ್ ಬಿಐನಿಂದ ನ�ೊೇಿಂದಣಿ ರ್ರಮಾಣರತ್ರವನು್ನ ರಡ�ದ ಮತುತು ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ 
ಸದಸಯಾರಾಗಿರುವ ಕ�್ರಡಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಿಂರನಗ� ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಡೇಫಾಲ್ಟಿ ಸಿಥಿತಿಯನು್ನ ವರದಿ 
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ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ನಾವು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ಒಿಂದು ತಿಿಂಗಳ ಸೊಚನ�ಯನು್ನ ನೇಡುತ�ತುೇವ�.
 ಒಿಂದು ವ�ೇಳ� ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು, ಡೇಫಾಲಟಿರ್ ಎಿಂದು ವರದಿ ಮಾಡದ ನಿಂತರ, ಅವನ/ಅವಳ 

ಬಾಕಿಗಳನು್ನ ಪಾವತಿಸಿದರ�, ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಕ�್ರಡಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಿಂರನಯಿಿಂದ ಡೇಫಾಲಟಿರ್ 
ಸಿಥಿತಿಯನು್ನ ಹಿಿಂತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳುಳುತತುದ� ಎಿಂಬುದನು್ನ ಗಮನಸಬಹುದು. ಇಿಂತಹ ಬದಲಾವಣ�ಗಳು 
ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಕ�್ರಡಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರ್ರತಿಫಲ್ಸಲು 45-60 ದಿನಗಳನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳಳುಬಹುದು.

 ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಡ�ೇಟಾವನು್ನ ಕ�್ರಡಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಿಂರನಗ� ರ್ರತಿ ತಿಿಂಗಳು 
ನಗದಿತ ಸ್ವರೊರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತತುದ�. ಕ�್ರಡಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕಿಂರನಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಡ�ೇಟಾವನು್ನ 30 
ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸವ್ಪರ್ ಗ� ಅಪ್ ಲ�ೊೇರ್ ಮಾಡುತತುದ�. ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ತನ್ನ 
ಸ್ವಿಂತ ವವ�ೇಚನ�ಯಿಿಂದ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ನ�ೊಿಂದಿಗ� ಕ�ಲವು ವಮಾ ರಕ್ಷಣ�ಯನು್ನ 
ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತುತು ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್/ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ಯಾವುದ�ೇ ಮುನೊಡ್ಚನ�ಯಿಲಲಿದ� 
ಅದನು್ನ ಹಿಿಂರಡ�ಯಲು ಸಿಂರೂಣ್ಪ ಹಕ್ಕನು್ನ ಹ�ೊಿಂದಿರುತತುದ�. ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ 
ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಿಂತಹ ಕ�ೊಡುಗ�ಗಳ ವವರಗಳನು್ನ ಎಲಾಲಿ ಸಮಯದಲೊಲಿ ನವೇಕರಸುತತುದ�. 
ನವೇಕರಸಿದ ವವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್/ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು www.sbicard.com ಅನು್ನ 
ಉಲ�ಲಿೇಖಿಸಬ�ೇಕು. ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ವತರಸಿದ 
ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ ಆಯಾ ವಮಾ ರಕ್ಷಣ�ಯು ಅನ್ವಯವಾಗುತತುದ� ಮತುತು/ಅಥವಾ ಸಕಿ್ರಯಗ�ೊಳುಳುತತುದ�.

5. ಕಾರ್ಪೋ ಧಾರಕತ್ವವನುನು ಕ�ೂನ�ಗ�ೂಳಿಸುವಿಕ�/ಹಯಂತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳುಳುವಿಕ�
 a) ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ರ್ರೇಗಾ್ರಿಂ ಮಾಯಾನ�ೇಜರ್ ಅಥವಾ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ 

ರ್ರೇಗಾ್ರಿಂ ಮಾಯಾನ�ೇಜರ್ ನ ಅನುಮೊೇದನ�ಯಿಂದಿಗ� ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ಬರ�ಯುವ ಮೊಲಕ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಬಿಐಕಾರ್್ಪ ಸಹಾಯವಾಣಿಗ� ಕರ� 
ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ಮತುತು ಕಾರ್್ಪ (ಗಳನು್ನ) ಕಣಿೇ್ಪಯವಾಗಿ ಕತತುರಸುವ ಮೊಲಕ ಒರಪಿಿಂದವನು್ನ 
ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲಾಲಿ ಮೊತತುವನು್ನ 
ಪಾವತಿಸಿದ ನಿಂತರ ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಳಿಸುವಕ�ಯು ರರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿರುತತುದ�. ರ್ರ-ರಾಟಾ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ಯಾವುದ�ೇ ಸ�ೇರ್ಪಡ� ಅಥವಾ ನವೇಕರಣ/ವಾರ್್ಪಕ ಶುಲ್ಕವನು್ನ 
ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ.

 b) ಒಿಂದು ವ�ೇಳ� ವಯಾವಹಾರ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅದು ಅಗತಯಾವ�ಿಂದು 
ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ನಿಂಬಿದಲ್ಲಿ ಮತುತು/ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಕಾನೊನು ಜಾರ ಸಿಂಸ�ಥಿ ಮತುತು/
ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಸಕಾ್ಪರೇ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಕ�ೊೇರಕ�ಯ ಮೇರ�ಗ� ಮತುತು/ಅಥವಾ 
ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಮತುತು ಅದರ ಗಾ್ರಹಕರಗ� ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೊನುಗಳು ಮತುತು 
ನಬಿಂರನ�ಗಳ ಅಡಯಲ್ಲಿ, ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಖಾತ�ಯ ಬಳಕ�ಯನು್ನ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ 
ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂವ್ಪ ಸೊಚನ� ಇಲಲಿದ� ನಬ್ಪಿಂಧಿಸಬಹುದು, ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಳಿಸಬಹುದು 
ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗ�ೊಳಿಸಬಹುದು.

 c) ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಹಣವನು್ನ ಡೇಫಾಲ್ಟಿ ಮಾಡದರ� ಅಥವಾ ವಸತುರಸಿದ 
ಕ�್ರಡಟ್ ಮಿತಿಯನು್ನ ಮಿೇರದರ� ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ನಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭಯಾವನು್ನ 
ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಅಮಾನತುಗ�ೊಳಿಸಬಹುದು. ಒರಪಿಿಂದ ಮುಗಿದ ನಿಂತರ ಅಥವಾ ಕಾರ್್ಪ 
ಖಾತ�ಯ ಬಳಕ�ಯನು್ನ ಸಥಿಗಿತಗ�ೊಳಿಸಿದಾಗ ಕಾರ್್ಪ ಅನು್ನ ಬಳಸಬಾರದು. ಅಿಂತಹ ರರಸಿಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, 
ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು (ಯಾವುದ�ೇ ಡೇಫಾಲ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಾನೊನನ ಅಗತಯಾವರುವ ಇತರ ಸೊಚನ�ಗ� 
ಒಳರಟಟಿರುತತುದ�) ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ಖಾತ�ಯ ಮೇಲ್ನ ಬಾಕಿ ಮೊತತುವನು್ನ 
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ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತುತು ಖಾತ�ಗ� ಇನೊ್ನ ವಧಿಸಲಾಗದ ಇತರ 
ಮೊತತುಗಳು ಸ�ೇರದಿಂತ�, ಒರಪಿಿಂದದ ಅಡಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲಾಲಿ 
ಮೊತತುಗಳು ಸ�ೇರರುತತುವ�. ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಅಿಂತಹ ಎಲಾಲಿ ಬಾಕಿ ಮೊತತುವನು್ನ ಪಾವತಿಸುವವರ�ಗ� 
ಕಾರ್್ಪ ಹ�ೊೇಲಡಿರ್ ಖಾತ�ಯನು್ನ ಮುಚಚಿಲಾಗಿದ� ಎಿಂದು ರರಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ.

6. ಕಾರ್ಪೋ ನ ನಷಟು/ಕಳಳುತನ/ದುರುಪಯ್ಗ
 a) ಒಿಂದು ವ�ೇಳ� ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಅನು್ನ ತಪಾಪಿಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರಸಿದ್ದರ�, ಕಳ�ದುಹ�ೊೇದರ�, 

ಕದಿ್ದದ್ದರ�, ವರೊರಗ�ೊಿಂಡದ್ದರ�, ನಧಾ್ಪರತ ಗಡುವನ�ೊಳಗ� ಸಿ್ವೇಕರಸದಿದ್ದರ� ಅಥವಾ 
ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಅನುಮತಿಯಿಲಲಿದ� ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಅನು್ನ ಬಳಸಲಾಗುತಿತುದ� ಎಿಂದು 
ಅವನು/ಅವಳು ಭಾವಸಿದಲ್ಲಿ, ಸಾರಯಾವಾದರುಟಿ ಬ�ೇಗ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ 
ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಮೊಲಕ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಅನು್ನ ಸಿಂರಕಿ್ಪಸಬ�ೇಕು. ಒಿಂದು ಕಾರ್್ಪ 
ಕಳ�ದುಹ�ೊೇಗಿದ� ಎಿಂದು ವರದಿ ಮಾಡದ ನಿಂತರ, ಅದನು್ನ ಯಾವುದ�ೇ ಸಿಂದಭ್ಪದಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಕಿಂಡುಕ�ೊಿಂಡರ� ಅದನು್ನ ಬಳಸಬಾರದು ಮತುತು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಕಾರ್್ಪ ಅನು್ನ 
ಕಣಿೇ್ಪಯವಾಗಿ ಅರ್ಪದರುಟಿ ಕತತುರಸಬ�ೇಕು.

 · ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಕಾರ್್ಪ ಅನು್ನ ಐವಆರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ www.sbicard.com 
ಅಥವಾ PULL SMS ಮೊಲಕ ಕೊಡಲ�ೇ ನಬ್ಪಿಂಧಿಸಬಹುದು

 · ನಮ್ಮ ಕಳ�ದುಹ�ೊೇದ/ಕದ್ದ ಕಾರ್್ಪ ಅನು್ನ PULL SMS ಮೊಲಕ ನಬ್ಪಿಂಧಿಸಲು, ನಮ್ಮ 
ನ�ೊೇಿಂದಾಯಿತ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಿಂಖ�ಯಾಯಿಿಂದ BLOCK XXXX ಅನು್ನ 5676791 ಗ� ಎಸ್ ಎಿಂಎಸ್ 
ಮಾಡ. (XXXX = ನಮ್ಮ ಕಾರ್್ಪ ಸಿಂಖ�ಯಾಯ ಕ�ೊನ�ಯ 4 ಅಿಂಕ�ಗಳು). ಒಿಂದು ವ�ೇಳ� ನಮ್ಮ 
ವನಿಂತಿಸಿದ ನಿಂತರ 5 ನಮಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೇವು ದೃಢೇಕರಣ ಎಸ್ ಎಿಂಎಸ್ ಅನು್ನ ಸಿ್ವೇಕರಸದಿದ್ದರ�, 
ದಯವಟುಟಿ ಕಾರ್್ಪ ಅನು್ನ ನಬ್ಪಿಂಧಿಸಲಾಗಿದ� ಎಿಂದು ರರಗಣಿಸಬ�ೇಡ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್್ಪ ಅನು್ನ 
ತಕ್ಷಣವ�ೇ ನಬ್ಪಿಂಧಿಸಲು ಮತುತು ಯಾವುದ�ೇ ದುರುರಯೇಗವನು್ನ ತಪಿಪಿಸಲು ದಯವಟುಟಿ ಸಹಾಯ 
ವಾಣಿಗ� ಕರ� ಮಾಡ.

 b) ಯಾವುದ�ೇ ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟುಗಳನು್ನ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮತುತು/ಅಥವಾ ಕಾರ್್ಪ ನ 
ನರಟಿ ಅಥವಾ ಕಳಳುತನವನು್ನ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಯಾವುದ�ೇ ಬಹು ಚಾನ�ಲ್ ಗಳ 
ಮೊಲಕ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ತಿಳಿಸಬ�ೇಕು. ಯಾವುದ�ೇ ಅನಧಿಕೃತ ಎಲ�ಕಾಟ್ನಕ್ ಬಾಯಾಿಂಕಿಿಂಗ್ 
ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗ� “ಗಾ್ರಹಕ ಸಿಂರಕ್ಷಣ� - ಅನಧಿಕೃತ ಎಲ�ಕಾಟ್ನಕ್ ಬಾಯಾಿಂಕಿಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟನಲ್ಲಿ 
ಗಾ್ರಹಕರ ಹ�ೊಣ�ಗಾರಕ�ಯನು್ನ ಸಿೇಮಿತಗ�ೊಳಿಸುವುದು” ಎಿಂಬಲ್ಲಿನ ನಯಮಗಳು ಮತುತು 
ನದ�ೇ್ಪಶನಗಳಿಗ� ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಜವಾಬಾ್ದರವಾಗಿರುತತುದ�.        

 ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ಕಾರ್್ಪ ನ ನರಟಿವನು್ನ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯಕ�್ಕ ಮುಿಂಚ್ತವಾಗಿ 
ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗ� ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಜವಾಬಾ್ದರನಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ 
ಅಥವಾ ಹ�ೊಣ�ಯನು್ನ ಹ�ೊರುವುದಿಲಲಿ ಮತುತು ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ನ ನೊಯಾನತ�ಯಿಿಂದಾಗಿ 
ಗಾ್ರಹಕರಗ� ನರಟಿವಾಗದ ಹ�ೊರತು ಕಾರ್್ಪ ಹ�ೊೇಲಡಿರ್ ಇದಕ�್ಕ ಸಿಂರೂಣ್ಪ ಹ�ೊಣ�ಗಾರನಾಗಿರುತಾತುನ�. 
ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ (ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್, ಫೇನ್ ಬಾಯಾಿಂಕಿಿಂಗ್, ಎಸ್ ಎಿಂಎಸ್, ಇಮೇಲ್, ಐವಆರ್ 
ಅಥವಾ ಮಿೇಸಲಾದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮೊಲಕ) ನರಟಿದ ಸರಯಾದ ಅಧಿಸೊಚನ�ಯನು್ನ ಸಿ್ವೇಕರಸಿದ 
ನಿಂತರ, ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ನಿಂತರದ ಹ�ೊಣ�ಗಾರಕ�ಯನು್ನ ಗರರ್ಠ ರೊ.1000 ವರ�ಗ� 
ನಬ್ಪಿಂಧಿಸಲಾಗಿದ�. ಕಾರ್್ಪ ನ ನರಟಿ ಅಥವಾ ಕಳಳುತನದ ಬಗ�ಗೆ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� 
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ತಿಳಿಸುವುದರ ಜ�ೊತ�ಗ�, ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ನ (ಗಳ) ಯಾವುದ�ೇ 
ಕಳಳುತನವನು್ನ ರಲ್ೇಸರಗ� ವರದಿ ಮಾಡಬ�ೇಕು ಮತುತು ಎಫ್ ಐಆರ್ ಅನು್ನ ದಾಖಲ್ಸಬ�ೇಕು. 
ಆದಾಗೊಯಾ, ಯಾರಾದರೊ ಕಾರ್್ಪ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಅನು್ನ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಒಪಿಪಿಗ�ಯಿಂದಿಗ� 
ರಡ�ದುಕ�ೊಿಂಡು ದುರುರಯೇಗರಡಸಿಕ�ೊಿಂಡಾಗ ಎಲಾಲಿ ನರಟಿಗಳಿಗ� ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ�ೇ 
ಹ�ೊಣ�ಗಾರನಾಗಿರುತಾತುರ�,

 c) ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಮೊೇಸದಿಿಂದ ವತಿ್ಪಸಿದರ� ಉಿಂಟಾಗುವ ಎಲಾಲಿ ನರಟಿಗಳಿಗ� 
ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ�ೇ ಹ�ೊಣ�ಗಾರನಾಗಿರುತಾತುರ�. ಒಿಂದು ವ�ೇಳ� ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಸಮಿಂಜಸವಾದ 
ಕಾಳರ್ಯಿಲಲಿದ� ವತಿ್ಪಸಿದರ�, ಆಗುವ ಎಲಾಲಿ ನರಟಿಗಳಿಗ� ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ�ೇ ಹ�ೊಣ�ಗಾರರಾಗಿರಬಹುದು. 
ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ನದಿ್ಪರಟಿರಡಸಿದಿಂತ� ಸುರಕ್ಷತ�ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಸಲು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು 
ವಫಲವಾದರ� ಇದು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.

 d) 06 ಜುಲ�ೈ 17 ರ, ರಸರ್್ಪ ಬಾಯಾಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಯಾ (ಆರ್ ಬಿಐ) ಆದ�ೇಶದಿಂತ�, ಗಾ್ರಹಕ 
ಸಿಂರಕ್ಷಣ� - ಅನಧಿಕೃತ ಎಲ�ಕಾಟ್ನಕ್ ಬಾಯಾಿಂಕಿಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟನಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಹಕರ ಹ�ೊಣ�ಗಾರಕ�ಯನು್ನ 
ಸಿೇಮಿತಗ�ೊಳಿಸುವಕ�, ಅನಧಿಕೃತ ಕ�್ರಡಟ್ ಕಾರ್್ಪ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗ� ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ� ಗಾ್ರಹಕರ 
ರಕ್ಷಣ�ಯನು್ನ ಖಚ್ತರಡಸಿಕ�ೊಳಳುಲು ವನಾಯಾಸಗ�ೊಳಿಸಲಾದ ಒಿಂದು ನೇತಿ. ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ ನ 
ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ ನಲ್ಲಿ “ಗಾ್ರಹಕ ಕುಿಂದುಕ�ೊರತ� ರರಹಾರ ನೇತಿ” ಅಡಯಲ್ಲಿ ಇದನು್ನ ನವೇಕರಸಲಾಗಿದ�. 
ನೇತಿಯು ಗಾ್ರಹಕರನು್ನ ರರಗಣಿಸುವಕ�ಯಲ್ಲಿನ ಪಾರದಶ್ಪಕತ� ಮತುತು ನಾಯಾಯದ ತತ್ವಗಳನು್ನ 
ಆರರಸಿದ�.

 e) ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ಚುಚಿವರ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರನು್ನ ಉಲ�ಲಿೇಖಿಸದ�, 
ಕಾರ್್ಪ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ನ ನರಟಿ, ಕಳಳುತನ ಅಥವಾ ದುರುರಯೇಗದ ಬಗ�ಗೆ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ 
ರರಗಣಿಸುವ ಯಾವುದ�ೇ ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ ರಲ್ೇಸ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗ� 
ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ನೇಡಬಹುದು.

 f)  ನಮ್ಮ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಯ ಸಿಂರಕ್ಪ ವವರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣ�ಗಳನು್ನ 
ನಮ್ಮ ಹ�ೊಸ ಮತುತು ಸಿಸಟಿಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಿಂದಿನ ಸಿಂರಕ್ಪ ವವರಗಳಿಗ� ತಿಳಿಸಲಾಗುತತುದ�. ನಮ್ಮ 
ರ್ರಸುತುತ ಸಿಂರಕ್ಪ ವವರಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ದಾಖಲ�ಗಳಲ್ಲಿ ನವೇಕರಸಲು ಸೊಚ್ಸಲಾಗಿದ�.

7. ಪ್ರಕಟಣ�
 ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರನು್ನ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಉದ�್ದೇಶದ ಬಗ�ಗೆ ಸಾಕರುಟಿ ಸೊಚನ� ನೇಡದ ನಿಂತರವ�ೇ 

ಅಸಿತುತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಭವರಯಾದ ಯಾವುದ�ೇ ಕ�್ರಡಟ್ ಬೊಯಾರ�ೊೇಗಳ�ೊಿಂದಿಗ� ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ 
ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ ಹಿಂಚ್ಕ�ೊಳಳುಲು ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� ಅಧಿಕಾರವದ� ಎಿಂದು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು 
ಒಪಿಪಿಕ�ೊಿಂಡದಾ್ದರ�, ಮತುತು ಅಿಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ 
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾಯ್ಪಕ್ಷಮತ�/ಡೇಫಾಲ್ಟಿ ಗ� ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಕ�್ರಡಟ್ ಬೊಯಾರ�ೊೇ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 
ರ್ರತಿಫಲ್ಸಲು ಅಿಂತಹ ನವೇಕರಣವು 45-60 ದಿನಗಳನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳಳುಬಹುದು. ಕ�್ರಡಟ್ 
ಇನಫಿಮೇ್ಪರನ್ ಬೊಯಾರ�ೊೇ ಇಿಂಡಯಾ ಲ್ಮಿಟ�ರ್ (ಸಿಬಿಲ್) ಎನು್ನವುದು, ಭಾರತಿೇಯ ಹಣಕಾಸು 
ವಯಾವಸ�ಥಿಯ ಕಾಯ್ಪಕ್ಷಮತ� ಮತುತು ಸಿಥಿರತ�ಯನು್ನ ಸುಧಾರಸಲು ಭಾರತ ಸಕಾ್ಪರ ಮತುತು 
ಭಾರತಿೇಯ ರಸರ್್ಪ ಬಾಯಾಿಂಕ್ (ಆರ್ ಬಿಐ) ನ ಒಿಂದು ಉರಕ್ರಮವಾಗಿದ�. ಇದು ಬಾಯಾಿಂಕುಗಳು 
ಮತುತು ಹಣಕಾಸು ಸಿಂಸ�ಥಿಗಳ ನಡುವ� ಮಾಹಿತಿ ವನಮಯಕಾ್ಕಗಿ ರರಣಾಮಕಾರ 
ಕಾಯ್ಪವಧಾನವನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಆರ್ ಬಿಐನ ರ್ರಯತ್ನಗಳಿಗ� ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತತುದ�, ಇದರಿಂದಾಗಿ 
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ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� ವವರ ಸಿಂಸ�ಥಿಗಳಿಿಂದ ಉತತುಮ ಸಾಲ ನಯಮಗಳನು್ನ ರಡ�ಯಲು 
ಸಾರಯಾವಾಗುತತುದ�. ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಗಳು, ರರರ್ೇಲನ� ಮತುತು ಇತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸ�ೇವ�ಗಳ 
ಸರಯಾದ ಕಾಯಾ್ಪಚರಣ�ಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಿಂಸ�ಥಿ, ಉದ�ೊಯಾೇಗದಾತರು ಮತುತು 
ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಿಂಡರುವ ಇತರ ಮೊರನ�ೇ ವಯಾಕಿತುಗಳ�ೊಿಂದಿಗಿನ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಡೇಫಾಲ್ಟಿ ಸ�ೇರದಿಂತ� ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ ಹಿಂಚ್ಕ�ೊಳಳುಲು ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಗ� 
ಅಧಿಕಾರವದ� ಎಿಂದು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರು ಒಪಿಪಿಕ�ೊಳುಳುತಾತುರ�. ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥವಾ 
ಅದರ ಗುಿಂರು ಕಿಂರನಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಂಸ�ಥಿಗಳು, ಅಿಂಗಸಿಂಸ�ಥಿಗಳು ಮತುತು/ಅಥವಾ 
ಸಹವತಿ್ಪಗಳ ವವರ ಉತಪಿನ್ನಗಳು ಮತುತು ಸ�ೇವ�ಗಳನು್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮತುತು ನೇಡುವ 
ಉದ�್ದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಯಾವುದ�ೇ ರೇರಕ, ಸಹಾಯಕ ಸಿಂಸ�ಥಿ, ಅಿಂಗಸಿಂಸ�ಥಿ 
ಅಥವಾ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ನ ಸಹವತಿ್ಪಗಳ�ೊಿಂದಿಗ� ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಮಾಹಿತಿಯನು್ನ 
ಹಿಂಚ್ಕ�ೊಳಳುಬಹುದು.

 ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ ನ ಅತಯಾಿಂತ ರ್ರಮುಖ ನಯಮಗಳು ಮತುತು ರರತುತುಗಳು www.sbicard.com ನಲ್ಲಿ 
ಸಹ ಲಭಯಾವದ�

ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಯಂತ್ರಕ ಮಾಹತಿ
 - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತುತು ವದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಕಾರ್್ಪ ಮಾನಯಾವಾಗಿದ�. ಆದಾಗೊಯಾ, ನ�ೇಪಾಳ 

ಮತುತು ಭೊತಾನ್ ನಲ್ಲಿ ವದ�ೇರ್ ಕರ�ನಡ್ ವಹಿವಾಟು ನಡ�ಸಲು ಇದು ಮಾನಯಾವಾಗಿಲಲಿ.
 - ಭಾರತದ ಹ�ೊರಗ� ವಹಿವಾಟು ನಡ�ಸಲು ಕಾರ್್ಪ ನ ಬಳಕ�ಯನು್ನ ಆರ್ ಬಿಐನ ವನಮಯ 

ನವ್ಪಹಣಾ ನಯಮಗಳು ಮತುತು ವದ�ೇರ್ ವನಮಯ ನವ್ಪಹಣಾ ಕಾಯ್್ದ 1999 ಸ�ೇರದಿಂತ� 
ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕಾನೊನಗ� ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡ�ಸಬ�ೇಕು. ಇಿಂಟನ�್ಪಟ್ ಟ�್ರೇಡಿಂಗ್ 
ರೇಟ್ಪಲ್ ಗಳ ಮೊಲಕ ವದ�ೇರ್ ವನಮಯ ವಾಯಾಪಾರವನು್ನ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. 
ಯಾವುದ�ೇ ಉಲಲಿಿಂಘನ� ಮಾಡದರ� ಅಥವಾ ಅನುಸರಸಲು ವಫಲವಾದರ�, ದಿಂಡದ ಕ್ರಮಕ�್ಕ 
ನೇವು ಹ�ೊಣ�ಗಾರರಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವದ�ೇರ್ ವನಮಯ ಅಹ್ಪತ�ಗ� ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತ� ನಮ್ಮ 
ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರನು್ನ (ಎಡ) ನೇವು ಸಿಂರಕಿ್ಪಸಬ�ೇಕು.

 - ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಯಲ್ಲಿ ನೇವು ಯಾವುದ�ೇ ಕ�್ರಡಟ್ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಅನು್ನ 
ಹ�ೊಿಂದಿದ್ದರ�, ಈ ಕ�್ರಡಟ್ ಬಾಯಾಲ�ನ್ಡ್ ಅನು್ನ ನಮಗ� ಹಿಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ 
ಹ�ೊಿಂದಿದ�.

 - ಆರ್ ಬಿಐನ ಮಾಸಟಿರ್ ನದ�ೇ್ಪಶನದಡಯಲ್ಲಿ - ಜಿಂಟ ಉದಯಾಮ/ವದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಂರೂಣ್ಪ 
ಸಾ್ವಮಯಾದ ಅಿಂಗಸಿಂಸ�ಥಿಯಲ್ಲಿ ನವಾಸಿಗಳ ನ�ೇರ ಹೊಡಕ�ಯು ರನಸಹಾಯವನು್ನ ಅನುಮತಿಸುವ 
ವಧಾನವಲಲಿವಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಗರ�ೊೇತತುರ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಡಕ� ಅಥವಾ ಸಾಗರ�ೊೇತತುರ 
ಘಟಕಗಳನು್ನ ಸಾಥಿಪಿಸುವಿಂತಹ ಬಿಂಡವಾಳ ಖಾತ� ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗ� ಹಣ ರವಾನ�/ಪಾವತಿಗಳನು್ನ 
ಮಾಡಲು ದಯವಟುಟಿ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಗಳನು್ನ ಬಳಸಬ�ೇಡ. 

 - ಆರ್ ಬಿಐ ಮಾಸಟಿರ್ ಸುತ�ೊತುೇಲ� ರ್ರಕಾರ- ನವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸೌಲಭಯಾಗಳಿಿಂದ ವವರ 
ಹಣ ರವಾನ�ಯ ಕುರತ ಮಾಸಟಿರ್ ಸುತ�ೊತುೇಲ�ಯ ರ್ರಕಾರ, ಲಾಟರ ಟಕ�ಟ್ ಗಳು, ನಷ�ೇಧಿತ 
ಅಥವಾ ಬಹಿರಕೃತ ನಯತಕಾಲ್ಕ�ಗಳು ಮುಿಂತಾದ ನಷ�ೇಧಿತ ವಸುತುಗಳನು್ನ ಖರೇದಿಸಲು, 
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ಸಿ್ವೇಪ್ ಸ�ಟಿೇಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ಕಾಲ್-ಬಾಯಾಕ್ ಸ�ೇವ�ಗಳಿಗ� ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು 
ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಬಳಸುವುದನು್ನ ನಷ�ೇಧಿಸಲಾಗಿದ�. ಅಿಂತಹ ವಸುತುಗಳು/ಚಟುವಟಕ�ಗಳಿಗ� 
ವದ�ೇರ್ ವನಮಯದ ಯಾವುದ�ೇ ಹಿಿಂತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳುಳುವಕ�ಯನು್ನ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಹ�ಚ್ಚಿನ 
ವವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಟುಟಿ ನವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸೌಲಭಯಾಗಳಿಿಂದ ವವರ ಹಣ ರವಾನ�ಯ 
ಕುರತ ಮಾಸಟಿರ್ ಸುತ�ೊತುೇಲ�ಯನು್ನ ನ�ೊೇಡ.
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8. *ಶುಲ್ಕಗಳ ಸೂಚ್ತಪಟ್ಟು

ಫ್ಸು  ಪಾಲಿಟನಿಂ  ಸಿಗ�್ನೇಚರ್ ವಚು್ಪವಲ್ ಕಾರ್್ಪ

ಸ�ೇರ್ಪಡ� ಫೇಸು (ಒಿಂದು ಬಾರ) ಇಲಲಿ  ಇಲಲಿ ಇಲಲಿ

ವಾರ್್ಪಕ ಫೇಸು (p.a.)   ಇಲಲಿ  ರೊ. 499 ಇಲಲಿ

ವಿಸತೃತ ಕ�್ರಡ್ಟ್

ಬಡಡಿರಹಿತ ಸಾಲದ ಅವಧಿ 20-50 ದಿನಗಳು (ಚ್ಲಲಿರ� ಖರೇದಿಗ� ಮತುತು ಒಿಂದು ವ�ೇಳ� 

ಹಿಿಂದಿನ ತಿಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತತುವನು್ನ ರೂಣ್ಪವಾಗಿ 

ಪಾವತಿಸಿದರ� ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತತುದ�)

 15-32 ದಿನಗಳು (ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಯುಟಲ್ಟ 

ಕಾರ್್ಪ ನ ಸಿಂದಭ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತತುದ�)

ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕಗಳು# ವಹಿವಾಟನ ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 3.35% p.m. (40.2% p.a.)

ರವರ�ಗ� (ಇದು ಚಾರ್್ಪ ಕಾರ್್ಪ ಆಗಿದ� ಮತುತು ರವಾಲ್್ವಿಂಗ್ 

ಸೌಲಭಯಾವನು್ನ ನೇಡುವುದಿಲಲಿ)

ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಒಟುಟಿ ಮೊತತು ಒಟುಟಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಾಕಿ

ನಗದು ಮುಯಂಗಡ (ಅನ್ವಯಿಸಿದಲ್ಲ)

ನಗದು ಮುಿಂಗಡ ಮಿತಿ ವಯಾತಯಾಯ

(ಅನ್ವಯಿಸಿದಲ್ಲಿ)

ಉಚ್ತ ಕ�್ರಡಟ್ ಅವಧಿ ಇಲಲಿ 

ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕಗಳು#  ಹಿಿಂರಡ�ಯುವಕ� ದಿನಾಿಂಕದಿಿಂದ 3.35% p.m. (40.2% p.a.)

ವರ�ಗ� 

ನಗದು ಮುಯಂಗಡ ಫ್ಸು (ಅನ್ವಯಿಸಿದಲ್ಲ)

ಎಸ್ ಬಿಐ ಎಟಎಿಂ ಗಳು /  ಹಿಿಂರಡ�ಯುವಕ� ಮೊತತುದ 2.5% ವರ�ಗ� ಅಥವಾ ರ್ರತಿ

ಇತರ ದ�ೇರ್ೇಯ ಎಟಎಿಂ ಗಳು ವಹಿವಾಟಗ� ರೊ. 450ವರ�ಗ� (ಯಾವುದು ಹ�ಚ್ಚಿರುತತುದ�ಯೇ)

ಅಿಂತರರಾರ್ಟ್ೇಯ ಎಟಎಿಂಗಳು ಹಿಿಂರಡ�ಯುವಕ� ಮೊತತುದ 3% ವರ�ಗ� ಅಥವಾ ರ್ರತಿ 

ವಹಿವಾಟಗ� ರೊ. 450ವರ�ಗ� (ಯಾವುದು ಹ�ಚ್ಚಿರುತತುದ�ಯೇ)

ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತುತು ಫ್ಸುಗಳು (ಅನ್ವಯಿಸಿದಲ್ಲ)

ನಗದು ಪಾವತಿ ಫೇಸು ರೊ. 100

ಚ�ಕ್ ಪಿಕಪ್ ರೊ. 90 

ಹ�ೇಳಿಕ� ಮರುರಡ�ಯುವಕ� ಇಲಲಿ 

ಚ�ಕ್ ಪಾವತಿ ಫೇಸು ರೊ. 100

ಪಾವತಿ ಅಸಿ್ವೇಕೃತಿ ಫೇಸು ಪಾವತಿ ಮೊತತುದ 2% (ಕನರ್ಠ ರೊ.350 ಗಳಿಗ� 

ಒಳರಟಟಿರುತತುದ�)
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ವಿಳಯಂಬ ಪಾವತಿ ರೂ.0 ರಿಯಂದ ರೂ 200 ರವರ�ಗ� ಬಾಕ್ ಇರುವ ಒಟುಟು ಮೊತತುಕ�್ಕ 

ಇರುವುದಿಲ್ಲ;

 ರೂ.200 ಕ್್ಕಯಂತ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಮತುತು ರೂ. 500 ರವರ�ಗಿನ ಒಟುಟು 

ಬಾಕ್ ಮೊತತುಕ�್ಕ ರೂ.100;

 ರೂ.500 ಕ್್ಕಯಂತ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಮತುತು ರೂ. 1000 ರವರ�ಗಿನ ಒಟುಟು 

ಬಾಕ್ ಮೊತತುಕ�್ಕ ರೂ.400;

 ರೂ.1000 ಕ್್ಕಯಂತ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಮತುತು ರೂ. 10,000 ರವರ�ಗಿನ 

ಒಟುಟು ಬಾಕ್ ಮೊತತುಕ�್ಕ ರೂ.500;

 ರೂ.10,000 ಕ್್ಕಯಂತ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಒಟುಟು ಬಾಕ್ ಮೊತತುಕ�್ಕ ರೂ.750

ಹ�ಚುಚಿವರ ಮಿತಿ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಗ� ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲಲಿ

ತುತು್ಪ ಕಾರ್್ಪ ಬದಲ್ ರೂರಕ

ವದ�ೇರ್ ಕರ�ನಡ್ ವಹಿವಾಟು ರರವತ್ಪನ� ಮಾಕ್್ಪ ಅಪ್: 3.5% ವರ�ಗ�

ವಾರ್್ಪಕ ರ್ರಯೇರಟ ಪಾಸ್ ಫೇಸು ಪಾಲಿಟನಿಂಗಾಗಿ ರೊ. 180 ರವರ�ಗ� ಮತುತು ಸಿಗ�್ನೇಚರ್ ಗಾಗಿ ರೂರಕ

ರ್ರಯೇರಟ ಪಾಸ್ ಲೌಿಂರ್ ಶುಲ್ಕಗಳು  ರ್ರಯೇರಟ ಪಾಸ್ ಕಾಯ್ಪಕ್ರಮದ ಮೊಲಕ ಭಾರತದ 

ಒಳಗಿನ ಮತುತು ಹ�ೊರಗಿನ ಎಲಾಲಿ ಏರ್ ರೇಟ್್ಪ ಲಾಿಂರ್ 

ಭ�ೇಟಗಳಿಗ� ರ್ರತಿ ಭ�ೇಟಗ� $ 27 ಬಳಕ�ಯ ಶುಲ್ಕ + 

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತ�ರಗ�ಗಳನು್ನ ವಧಿಸಲಾಗುತತುದ�.

 ಹ�ಚ್ಚಿನ ವವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಟುಟಿ sbicard.com ಗ� ಭ�ೇಟ 

ನೇಡ

 ರ್ರಯೇರಟ ಪಾಸ್ ಹ�ೊಿಂದಿರುವ ಎಸ್ ಬಿಐ 

ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕನ�ೊಿಂದಿಗ� ಏರ್ ರೇಟ್್ಪ ಲಾಿಂರ್ ಗ� ಭ�ೇಟ 

ನೇಡುವ ಎಲಾಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗ� ರ್ರತಿ ಭ�ೇಟಗ� $27 ಬಳಕ�ಯ 

ಶುಲ್ಕ+ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತ�ರಗ�ಗಳನು್ನ ವಧಿಸಲಾಗುತತುದ�.

ವಾರ್್ಪಕ ರ್ರತಿಫಲ ಫೇಸು ರೊ. 300 ರವರ�ಗ�

ರ್ರತಿಫಲ ಮರುರಡ�ಯುವಕ� ಫೇಸು ರೊ. 99
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ಮ್ಲ�ತುರಿಗ�

ರ�ೈಲ�್ವ ಟಕ�ಟ್ ಗಳು -   ರೊ.30 + ವಹಿವಾಟನ ಮೊತತುದ 2.5% 

ರ�ೈಲ�್ವ ಕೌಿಂಟರ್ ಗಳು

ರ�ೈಲ�್ವ ಟಕ�ಟ್ ಗಳು  ವಹಿವಾಟು ಮೌಲಯಾದ 1.8% + ಸ�ೇವಾ ಶುಲ್ಕ, ವಹಿವಾಟು

www.irctc.co.in ಮೌಲಯಾದ 1% ಅನ್ವಯಿಸುತತುದ�.

 
ಪ�ಟ�ೊ್ರೇಲ್ ಮತುತು ಪ�ಟ�ೊ್ರೇಲ್  ಸಿಗ�್ನೇಚರ್ ಮತುತು ಪಾಲಿಟನಿಂ ಕಾರ್್ಪ ಗಳಿಗಾಗಿ ರೊ. 500 ಮತುತು 

ರಿಂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ  ರೊ. 4000 ನಡುವನ ಒಿಂದ�ೇ ವಹಿವಾಟಗ� 1% ಮೇಲ�ತುರಗ� 

ಎಲಾಲಿ ಉತಪಿನ್ನಗಳು/ಸ�ೇವ�ಗಳು  ಮನಾ್ನ (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲಲಿ ತ�ರಗ�ಗಳು + ಇತರ 

ಶುಲ್ಕಗಳನು್ನ ಹ�ೊರತುರಡಸಿ).

 ಸಿಗ�್ನೇಚರ್ ಮತುತು ಪಾಲಿಟನಿಂ ಕಾರ್್ಪ ಗಳಿಗಾಗಿ 

ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಖಾತ�ಗ� ರ್ರತಿ ಹ�ೇಳಿಕ� ಚಕ್ರಕ�್ಕ ಗರರ್ಠ 

ರೊ. 250 ಮೇಲ�ತುರಗ� ಮನಾ್ನ

ಕಸಟಿಮ್ಡ್ ಸುಿಂಕ ಪಾವತಿ ವಹಿವಾಟನ ಮೊತತುದ 2.25% (ಕನರ್ಠ ರೊ. 75 ಕ�್ಕ 

ಒಳರಟಟಿರುತತುದ�)

ಪಾವತಿ ಕ್ರಮ ಒಟುಟಿ ಮೊತತು ಬಾಕಿ (ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತ�ರಗ�ಗಳನು್ನ 

ಒಳಗ�ೊಿಂಡರುತತುದ�), ನಿಂತರ ಫೇಸುಗಳು ಮತುತು ಇತರ 

ಶುಲ್ಕಗಳು, ಬಡಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಚ್ಲಲಿರ� ಬಾಕಿ ಮತುತು ನಗದು 

ಮುಿಂಗಡ.

 
* ಶುಲ್ಕದ ವ�ೇಳಾರಟಟಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಬದಲಾವಣ�ಗಳನು್ನ ಇಮೇಲ್ ಮೊಲಕ ಸಿಂವಹನ 

ಮಾಡಲಾಗುತತುದ� ಮತುತು ನಮ್ಮ ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ www.sbicard.com ನಲ್ಲಿ ಲಭಯಾವರುತತುದ�

# ಕಾರ್್ಪ ಹಣಕಾಸು ಶುಲ್ಕವು ಡ�ೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿದ� ಮತುತು ಇದು ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರ ಬಳಕ� ಮತುತು 

ಪಾವತಿ ಮಾದರಗಳನು್ನ ಆರರಸಿರುತತುದ� ಮತುತು ಆವತ್ಪಕ ರರರ್ೇಲನ�ಗ� ಒಳರಟಟಿರುತತುದ�.
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ಮೇಲ್ನ ಎಲಾಲಿ ಫೇಸುಗಳು, ಬಡಡಿ ಮತುತು ಶುಲ್ಕಗಳಿಗ� ಅನ್ವಯವಾಗುವಿಂತ� ಎಲಾಲಿ ತ�ರಗ�ಗಳನು್ನ 

ವಧಿಸಲಾಗುತತುದ�.

“ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತ�ರಗ�ಗಳು” (ಜುಲ�ೈ 1, 2017 ರಿಂದು ಅಥವಾ ನಿಂತರ ಹ�ೊರಡಸಲಾದ 

ಹ�ೇಳಿಕ�ಗಳಿಗಾಗಿ) ಇದರಥ್ಪ:

- ಹ�ೇಳಿಕ�ಯ ದಿನಾಿಂಕದಿಂದು ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ ನ ದಾಖಲ�ಗಳಲ್ಲಿ “ಹರಯಾಣ” ರಾಜಯಾದಲ್ಲಿ 

ವಾಸಿಸುವ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� - ಕ�ೇಿಂದ್ರ ತ�ರಗ� @9% ಮತುತು ರಾಜಯಾ ತ�ರಗ� @9%

-  ಹ�ೇಳಿಕ�ಯ ದಿನಾಿಂಕದಿಂದು ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ ನ ದಾಖಲ�ಗಳಲ್ಲಿ “ಹರಯಾಣ” ಹ�ೊರತುರಡಸಿ 

ಬ�ೇರ� ರಾಜಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಾರ್್ಪ ಧಾರಕರಗ� - ಇಿಂಟಗ�್ರೇಟ�ರ್ ಟಾಯಾಕ್ಡ್ @18% ನೇವು ಕಾರ್್ಪ 

ಬಳಸುವುದನು್ನ ಮುಿಂದುವರ�ಸಿದರ� ಅದನು್ನ ಈ ತಿದು್ದರಡಗಳ ಸಿ್ವೇಕಾರವ�ಿಂದು ರರಗಣಿಸಲಾಗುತತುದ�.

ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ ಸಹಾಯವಾಣಿ

39 02 02 02 (ಸಥಿಳಿೇಯ ಎಸ್ ಟಡ ಕ�ೊೇರ್ ರೂವ್ಪರ್ರತಯಾಯ), 1860 180 1290

ಈ ಡಾಕುಯಾಮಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ�ಲಿೇಖಿಸಲಾದ ಎಲಾಲಿ ನಯಮಗಳು ಮತುತು ರರತುತುಗಳು (ಶುಲ್ಕಗಳ 

ಸೊಚ್ತರಟಟಿ ಸ�ೇರದಿಂತ�) ಎಲಾಲಿ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಗಳಿಗ� ಅನ್ವಯವಾಗುವ ರ್ರಮಾಣಿತ ರರತುತುಗಳು 

ಮತುತು ಶುಲ್ಕಗಳಾಗಿವ�. ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದ�ೇ ಬದಲಾವಣ�ಗಳನು್ನ ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ಮತುತು 

ಆಯಾ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ನಡುವ� ರ್ರತ�ಯಾೇಕ ಅನುಬಿಂರದ ಮೊಲಕ ರರಸಪಿರ ಒಪಿಪಿಕ�ೊಳಳುಲಾಗುತತುದ� 

ಅಥವಾ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಜ�ೊತ� ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಕಾರೇ್ಪರ�ೇಟ್ ಕಾರ್್ಪ ಒರಪಿಿಂದದ ಒಿಂದು 

ಭಾಗವಾಗಿರುತತುದ�.

ಫ�ಬ್ರವರ 2021 ರ ರ್ರಕಾರ ಈ ಸಿಂವಹನದಲ್ಲಿನ ಎಲಾಲಿ ಮಾಹಿತಿಯು ಸರಯಾಗಿದ� ಮತುತು 

ಎಸ್ ಬಿಐಸಿಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ನ ವವ�ೇಚನ�ಯಿಿಂದ ಬದಲಾವಣ�ಗ� ಒಳರಟಟಿರುತತುದ�. ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್್ಪ ನ 

ಅತಯಾಿಂತ ರ್ರಮುಖ ನಯಮಗಳು ಮತುತು ರರತುತುಗಳು www.sbicard.com ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಲಭಯಾವದ�
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ಎಸ್ ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್್ಪ & ಪ�ೇಮಿಂಟ್ ಸವೇ್ಪಸಸ್ ಲ್ಮಿಟ�ರ್.

ಅಿಂಚ�ಪ�ಟಟಿಗ� ಸಿಂಖ�ಯಾ 28, ನವದ�ಹಲ್ - 110 001 

ದಯವಟುಟಿ ನಮ್ಮ ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ ಗ� ಭ�ೇಟ ನೇಡ: www.sbicard.com
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