
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ નિયમો અિે 

શરતો 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ નિયમો અિે શરતો અિે અત્રે આપેલી તમામ માનહતી બેન્કિી ક્રેડિટ કાિણ પ્રોિક્ટમાાં 

રસ દશાણવી રહેલા તમામ ક્રેડિટ કાિણધારકો / ક્રેડિટ કાિણિા અરજદારો/ બેન્કિા ગ્રાહકો / જાહેર 

જિતાિા સભ્યોિે તાત્કાનલક અસરથી લાગુ પિ ે છે. MITC ફેરફારિે આધીિ છે. અહીં જર્ાવેલ 

MITC બેન્કિા કાિણધારક સાથેિા કરારિી નિયમો અિે શરતો ઉપરાાંત છે અિે તેિા સનહત વાાંચવાિા 

છે. 
 

A) ચાર્જણસિી અિુસૂચી 
 

1. જોઇનિાંગ, વાર્ષણક અિે એિ-ઓિ કાિણ ફી 
 

ક્રેડિટ કાિણ પ્રકાર જોઇનિાંગ ફી (રૂ.) 
વાર્ષણક ફી 

2જા વષણથી (રૂ.) 
એિ-ઓિ કાિણ 

એનક્સસ બેન્ક ઇનન્ફનિટ 

ક્રેડિટ કાિણ 
શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

એનક્સસ બેન્ક બઝ ક્રેડિટ 

કાિણ 
750 750 શૂન્ય 

ઇનન્િયિ ઓઇલ એનક્સસ 

બેન્ક ક્રેડિટ કાિણ 
500 500 શૂન્ય 

નલલપકાટણ એનક્સસ બેન્ક 

ક્રેડિટ કાિણ 
500 500 શૂન્ય 

એનક્સસ બેન્ક ફ્રીચાજણ 

ક્રેડિટ કાિણ 
250 250 શૂન્ય 

એનક્સસ બેન્ક ફ્રીચાજણ 

પ્લસ ક્રેડિટ કાિણ 
350 350 શૂન્ય 

એનક્સસ બેન્ક ACE ક્રેડિટ 

કાિણ 

499  

(કાિણ સેટ-અપિા 45 

ડદવસોિી અાંદર 

રૂ.10,000િા ખચણ 

ઉપર માફી) 

499 

(અગાઉિા વષણમાાં 

રૂ.2,00,000િા ખચણ 

ઉપર માફી) 

શૂન્ય 

નસલેક્ટ ક્રેડિટ કાિણ 

3,000 

(બગણન્િી ખાતાધારકો 

માટે શૂન્ય)  

3,000 

(બગણન્િી ખાતાધારકો 

માટે શૂન્ય) 

શૂન્ય 

એનક્સસ બેન્ક એટલાસ 

ક્રેડિટ કાિણ 
5,000 5,000 શૂન્ય 

એનક્સસ બેન્ક બગણન્િી 

પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ કાિણ 

50,000 (બગણન્િી 

પ્રાઇવેટ ખાતાધારકો 

માટે શૂન્ય) 

50,000 (બગણન્િી 

પ્રાઇવેટ ખાતાધારકો માટે 

શૂન્ય) 

શૂન્ય 

એનક્સસ બેન્ક ડરઝવણ ક્રેડિટ 

કાિણ  
50,000 50,000 શૂન્ય 



એનક્સસ બેન્ક મેગિુસ 

ક્રેડિટ કાિણ 
10,000 10,000 શૂન્ય 

એનક્સસ બેન્ક નવસ્ટારા 

ઇનન્ફનિટ ક્રેડિટ કાિણ  
10,000 10,000 શૂન્ય 

એનક્સસ બેન્ક નવસ્ટારા 

નસગ્િેચર ક્રેડિટ કાિણ  
3,000 3,000 શૂન્ય 

એનક્સસ બેન્ક નવસ્ટારા 

ક્રેડિટ કાિણ 
1,500 1,500 શૂન્ય 

નપ્રનવલેજ ક્રેડિટ કાિણ 1,500 1,500 શૂન્ય 

માઇલ્સ એન્િ મોર વલ્િણ 

નસલેક્ટ કાિણ 
10,000 4,500 શૂન્ય 

માઇલ્સ એન્િ મોર વલ્િણ 

નસલેક્ટ કાિણ 
3,500 3,500 શૂન્ય 

િીયો 250 250 શૂન્ય 

એનક્સસ બેન્ક ઑરા કાિણ 749 749 શૂન્ય 

LIC કાિણ શૂન્ય શૂન્ય શૂન્ય 

ટ્રાવેલ બેનિડફટ્સ સનહત 

નસગ્િેચર 
1,500 

1,000 (અગાઉિા વષણમાાં 

રૂ.2.40 લાખિા નિયત 

મયાણદાિા ખચણ પર માફી) 

શૂન્ય 

MY નવાંગ્સ 1,200 500 શૂન્ય 

MY ચોઇસ 

250 (ઇમેજ કાિણ માટે 

ફી વધારાિા રૂ.150 

છે) 

250 

શૂન્ય (ઇમેજ 

કાિણ ફી રૂ.150 

છે.) 

MY ઝોિ 500 500 શૂન્ય 

MY નબઝિેસ 999 499 શૂન્ય 

પ્લેડટનિયમ 

500 (કાિણ સેટ-અપિા 

45 ડદવસોિી અાંદર 

રૂ.5,000િા ખચણ પર 

માફી) 

200 (અગાઉિા વષણમાાં 

રૂ.1,00,000િા ખચણ પર 

માફી) 

શૂન્ય 



ટાઇટેનિયમ 

250 (કાિણ સેટ-અપિા 

45 ડદવસોિી અાંદર 

રૂ.2,500િા ખચણ પર 

માફી) 

100 (અગાઉિા વષણમાાં 

રૂ.50,000િા ખચણ પર 

માફી) 

શૂન્ય 

MY ઝોિ ઇઝી કાિણ 500 500 શૂન્ય 

પ્રાઇિ પ્લેડટનિયમ શૂન્ય 

250 (અગાઉિા વષણમાાં 

રૂ.20,000િા ખચણ પર 

માફી) 

શૂન્ય 

પ્રાઇિ નસગ્િેચર શૂન્ય 

500 (અગાઉિા વષણમાાં 

રૂ.40,000િા ખચણ પર 

માફી) 

શૂન્ય 

 
 

2. ધીરાર્ / વ્યાજ ચાજણ (12મી જૂિ 2021થી અમલી) 
 

એનક્સસ બેન્ક કાિણ વેડરએન્ટ 

આપેલા ધીરાર્ ઉપર ચઢેલુાં 

વ્યાજ  
 

આપેલી રોકિ રકમ ઉપર વ્યાજ 

માનસક 

દર 
વાર્ષણક દર માનસક દર વાર્ષણક દર 

એનક્સસ બેન્ક બગણન્િી પ્રાઇવેટ 

ક્રેડિટ કાિણ 
1.5% 

19.56% પ્રનત 

વષણ 
1.5% 

19.56% પ્રનત 

વષણ 

પ્રાઇિ પ્લેડટનિયમ, પ્રાઇિ 

નસગ્િેચર કાિણ 

2.95% 

પ્રનત 

માસ 

41.75% 

પ્રનત વષણ 

2.95% 

પ્રનત માસ 

41.75% 

પ્રનત વષણ 



નપ્રનવલેજ / એનક્સસ બેન્ક 

નસલેક્ટ ક્રેડિટ કાિણ / એનક્સસ બેન્ક 

એટલાસ ક્રેડિટ કાિણ / માઇલ્સ 

એન્િ મોર વલ્િણ નસલેક્ટ કાિણ / 

માઇલ્સ એન્િ મોર વલ્િણ કાિણ / 

My ઝોિ / My ચોઇસ / My 

નવાંગ્સ / એનક્સસ બેન્ક નવસ્ટારા 

નસગ્િેચર ક્રેડિટ કાિણ / એનક્સસ 

બેન્ક નવસ્ટારા ક્રેડિટ કાિણ / 

પ્લેડટનિયમ / ટાઇટેનિયમ / નિયો 

/ બઝ / ગોલ્િ / નસલ્વર / 

ઇનન્િયિઓઇલ એનક્સસ બેન્ક 

ક્રેડિટ કાિણ / એનક્સસ બેન્ક 

નવસ્ટારા ઇનન્ફનિટ ક્રેડિટ કાિણ / 

એનક્સ બેન્ક ઑરા ક્રેડિટ કાિણ / 

LIC કાિણ 

3.6% 

પ્રનત 

માસ 

52.86% 

પ્રનત વષણ 

3.6% 

પ્રનત માસ 

52.86% 

પ્રનત વષણ 

એનક્સસ બેન્ક ડરઝવણ ક્રેડિટ કાિણ / 

એનક્સસ બેન્ક મેગ્િસ ક્રેડિટ કાિણ 

3.0% 

પ્રનત 

માસ 

42.58% પ્રનત 

વષણ 

3.0% પ્રનત 

માસ 

42.58% પ્રનત 

વષણ 

નલલપકાટણ એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણ 

/ એનક્સસ બેન્ક ફ્રીચાજણ ક્રેડિટ કાિણ 

/ એનક્સસ બેન્ક ફ્રીચાજણ પ્લસ 

ક્રેડિટ કાિણ / એનક્સસ બેન્ક ACE 

ક્રેડિટ કાિણ 

3.6% 

પ્રનત 

માસ 

52.86% પ્રનત 

વષણ 

3.6% પ્રનત 

માસ 

52.86% પ્રનત 

વષણ 

ઇન્સ્ટા ઇઝી કાિણ / MY ઝોિ ઇઝી 

કાિણ / નપ્રનવલેજ ઇઝી કાિણ 

3.4% 

પ્રનત 

માસ 

49.36% 

પ્રનત વષણ 

3.4% 

પ્રનત માસ 

49.36% 

પ્રનત વષણ 

 
 

ધીરાર્ / વ્યાજ ચાજણિી નવગતોોઃ 
 

1) વ્યાજ િીચે મુજબ વસૂલવામાાં આવશે; 

• જો ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ સુધીમાાં ચૂકવવાપાત્ર કુલ રકમ ચૂકવવામાાં િ આવે તો, વ્યાજ 

કુલ ચૂકવવાિી બાકી રકમ પર અિે તમામ િવા વ્યવહારો ઉપર (વ્યવહારિી તારીખથી) 

અગાઉિી બાકી રકમોિી સાંપૂર્ણ ચૂકવર્ી કરીિે લેવામાાં આવ ે તે સમય સુધી વસૂલવામાાં 

આવશે 

• તમામ રોકિ ધીરાર્ ઉપર ઉપાિિી તારીખથી ચૂકવર્ીિી તારીખ સુધી 



• નવલાંનબત ચૂકવર્ી ફી / લાગ ુપિતુાં વ્યાજ, જો ચૂકવવાપાત્ર લઘુતમ રકમ ચૂકવર્ીિી અાંનતમ 

તારીખ પછી ચૂકવવામાાં િ આવ.ે 

• જો કોઇ અન્ય ક્રેડિટ કાિણ એકાઉન્ટમાાંથી બેલેન્સ ટ્રાન્સફર કરવામાાં આવ ે તો તે ડકસ્સામાાં 

ટ્રાન્સફર કરેલી રકમ ઉપર બેન્કરિો ચેક / NEFT જારી કરવાિી તારીખથી અિે તમારા કાિણ 

એકાઉન્ટ ઉપર બાકી રહેલી કોઇ ખરીદ રકમ ઉપર તાત્કાનલકપર્ે ઉપાર્જણત થયેલા ધીરાર્ 

ચાર્જણસ. 
 

2) ઉપર મુજબ ધીરાર્ ચાર્જણસ કાિણ એકાઉન્ટ બાંધ કરાવ્યાાં બાદ પર્, જયાાં સુધી કાિણ ઉપર બાકી 

રકમ સાંપૂર્ણપર્ે ચૂકતે કરવામાાં િ આવ ેત્યાાં સુધી ચૂકવવાપાત્ર રહેશે. 

3) અન્ય ફી અિે ચાર્જણસ 
 

રોકિ ઉપાિ ફી** 

રોકિ રકમિા 2.5% (લઘુતમ રૂ.500); એનક્સસ 

બેન્ક બગણન્િી પ્રાઇવેટ, ડરઝવણ અિે મેગ્િસ ક્રેડિટ 

કાિણ માટે માફી 

બ્રાન્ચ ખાત ેરોકિ ચૂકવર્ી માટે ફી 
રૂ.100 

બગણન્િી પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ કાિણ માટે માફી 

કાિણ બદલવાિી ફી 

રૂ.100 

એનક્સસ બેન્ક ACE ક્રેડિટ કાિણ, એનક્સસ બેન્ક 

નવસ્ટારા ઇનન્ફનિટ ક્રેડિટ કાિણ, એનક્સસ બેન્ક 

નવસ્ટારા નસગ્િેચર ક્રેડિટ કાિણ, એનક્સસ બેન્ક 

નવસ્ટારા ક્રેડિટ કાિણ, મેગ્િસ, અિે ડરઝવણ ક્રેડિટ કાિણ, 

બગણન્િી પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ કાિણ, એનક્સસ બેન્ક ઑરા 

ક્રેડિટ કાિણ, એનક્સસ બેન્ક એટલાસ ક્રેડિટ કાિણ 

િુનપ્લકેટ સ્ટેટમેન્ટ ફી માફી 

બગણન્િી પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ કાિણ માટે નવલાંનબત 

ચૂકવર્ી ફી 
માફી  

એનક્સસ બેન્ક ACE ક્રેડિટ કાિણ માટે નવલાંનબત 

ચૂકવર્ી ફી 

શૂન્ય જો કુલ બાકી ચૂકવર્ી રૂ.100 કરતાાં ઓછી 

હોય 

રૂ.100, જો કુલ બાકી ચૂકવર્ી રૂ.101 - 

રૂ.300િી વચ્ચે હોય 

રૂ.300, જો કુલ બાકી ચૂકવર્ી રૂ.301 - 

રૂ.1,000િી વચ્ચે હોય 

રૂ.500, જો કુલ બાકી ચૂકવર્ી રૂ.1,001 - 

રૂ.5,000િી વચ્ચે હોય 

રૂ.600, જો કુલ બાકી ચૂકવર્ી રૂ.5,001 - 

રૂ.10,000િી વચ્ચે હોય 



રૂ.700, જો કુલ બાકી ચૂકવર્ી રૂ.10,001 અિે 

તેથી વધાર ેહોય 
 

અન્ય કાિણ માટે નવલાંનબત ચૂકવર્ી ફી 

શૂન્ય જો કુલ બાકી ચૂકવર્ી રૂ.300 સુધી હોય 

રૂ.100, જો કુલ બાકી ચૂકવર્ી રૂ.301 અિે 

રૂ.500િી વચ્ચે હોય 

રૂ.500, જો કુલ બાકી ચૂકવર્ી રૂ.501 અિે 

રૂ.1,000િી વચ્ચે હોય 

રૂ.500, જો કુલ બાકી ચૂકવર્ી રૂ.1,001 અિે 

રૂ.10,000િી વચ્ચે હોય 

રૂ.750, જો કુલ બાકી ચૂકવર્ી રૂ.10,001 અિે 

રૂ.25,000િી વચ્ચે હોય 

રૂ.1,000, જો કુલ બાકી ચૂકવર્ી રૂ.25,001 અિે 

રૂ.50,000િી વચ્ચે હોય 

રૂ.1,000, જો કુલ બાકી ચૂકવર્ી રૂ.50,000 

કરતાાં વધાર ેહોય 

એનક્સસ બેન્ક એસ ક્રેડિટ કાિણ માટે ઓવર-

નલનમટ પેિલ્ટી***  
ઓવર-નલનમટ રકમિા 3% (લઘુતમ રૂ.500) 

એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણ માટે ઓવર-નલનમટ 

પેિલ્ટી***  

ઓવર-નલનમટ રકમિા 2.5% (લઘુતમ રૂ.500) 

બગણન્િી પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ કાિણ માટે માફી 

ચાજણ નસ્લપ પુિોઃપ્રાનપ્તિી ફી અથવા કોપીિી 

નવિાંતી માટે ફી 
માફી 

આઉટસ્ટેશિ ચેક ફી માફી 

પરત ફરેલો અથવા અિાદર થયેલા ચેકિી ફી 

અથવા ઑટો િેનબટ ડરવસણલ (ફાંિમાાંથી બેન્ક 

એકાઉન્ટ) 

લઘુતમ રૂ.450, મહત્તમ રૂ.1,500િે આધીિ 

ચૂકવર્ી રકમિા 2% 

બગણન્િી પ્રાઇવેટ ક્રેડિટ કાિણ માટે માફી 

રેલવ ેડટડકટિી ખરીદી અથવા કેન્સલેશિ 

ઉપર સરચાજણ  

IRCTC / ભારતીય રેલવે દ્વારા નિધાણડરત કયાણ 

મુજબ 



લયુઅલ ટ્રાન્ઝેક્શિ સરચાજણ  

વ્યવહારિી રકમિા 1% (રૂ.400 થી રૂ.4,000િી 

વચ્ચે લયુઅલ ટ્રાન્ઝેક્શિ માટે પરત મળવાપાત્ર. 

પ્રનત માસ રૂ.400 સુધી મહત્તમ લાભ; માત્ર 

પ્રાઇિ પ્લેડટનિયમ માટે રૂ.250 સુધી. ડરફન્િ માય 

ચોઇસ, િીયો, બઝ, એનક્સસ બેન્ક નવસ્ટારા ક્રેડિટ 

કાિણ અિે એનક્સસ બેન્ક નવસ્ટારા નસગ્િેચર ક્રેડિટ 

કાિણ માટે લાગ ુપિતુાં િથી.) 
 

કૃપયા િોંધ લેશો ક ેલયુઅલ સરચાજણ ઉપર 

લાદવામાાં આવતાાં કરવેરા (જો હોય તો) માફ 

કરવામાાં આવશે િહીં અિે તેિી ચૂકવર્ી કાિણધારકે 

કરવાિી રહેશે. 

નવદેશ ચલર્ વ્યવહાર ફી **** 

એનક્સસ બેન્ક મેગ્િસ ક્રેડિટ કાિણ માટે ટ્રાન્ઝેક્શિ 

મૂલ્યિા 2%;  

એનક્સસ બેન્ક ડરઝવણ ક્રેડિટ કાિણ માટે ટ્રાન્ઝેક્શિ 

મૂલ્યિા 1.5%;  

બગણન્િી પ્રાઇવેટ માટે શૂન્ય; અન્ય તમામ કાિણ માટે 

ટ્રાન્ઝેક્શિ મૂલ્યિા 3.50% 

વ્યવહારો માટે મોબાઇલ એલટણ માફી 

હોટ નલનસ્ટાંગ ચાર્જણસ માફી 

બેલેન્સ પૂછપરછ ચાર્જણસ  માફી 

 

િોંધોઃ i) ભારત સરકાર દ્વારા અનધસૂનચત કરવામાાં આવેલો GST તમામ ફી, વ્યાજ અિે અન્ય 

ચાર્જણસિે લાગ ુપિ ેછે, અિે ભારત સરકારિા સાંબાંનધત નિયમિો અિુસાર ફેરફારિે આધીિ છે. 

ii) બેન્ક ગ્રાહકિે ઓછામાાં ઓછી એક મનહિાિી વ્યાજબી સૂચિા બાદ તે પોતાિે યોગ્ય લાગે તે રીતે 

કોઇ ચાર્જણસ અથવા ફીમાાં ફેરફાર કરવાિો, અથવા િવા ચાર્જણસ અથવા ફી રજૂ કરવાિા અનધકાર 

અબાનધત રાખ ેછે. 
 

* લઇેટ પમેને્ટ ફીોઃ જો ચૂકવર્ી કરવાિી અાંનતમ તારીખ સુધીમાાં કોઇપર્ રકમ પ્રાપ્ત િ થાય અથવા 

લઘુતમ ચૂકવર્ીપાત્ર રકમ કરતાાં ઓછી રકમ પ્રાપ્ત થાય તો કાિણધારક પાસેથી લેઇટ પેમેન્ટ ફી 

વસૂલવામાાં આવે છે. લેઇટ પેમેન્ટ ફી ટાળવા માટે, ચૂકવર્ી કરવાિી અાંનતમ તારીખ ેઅથવા તે પહેલા 

એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણ એકાઉન્ટમાાં ચોખ્ખી બાકી રકમ જમા કરવી જરૂરી છે. 
 

** રોકિ ઉપાિ ફીોઃ કાિણધારક જે-ત ેATM(s) પર એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણિી સુસાંગતતા અિુસાર 

ક્રેડિટ કાિણ માટે અરજી વખતે પસાંદ કરેલા તેમિા ઉપયોગિી પસાંદગીઓ અિુસાર ભારત અથવા 

નવદેશમાાં ATMsમાાંથી રોકિ ઉપાિવા માટે એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણિો ઉપયોગ કરી શકે છે. આવા 

ઉપાિો ઉપર ઉપરોક્ત ઉલ્લેખ કરવામાાં આવેલા ચાર્જણસ અિુસાર ટ્રાન્ઝેક્શિ ફી લાગ ુ કરવામાાં 



આવશ ેઅિે આગામી સ્ટેટમેન્ટમાાં કાિણધારકિે લેર્ી રકમ તરીકે મોકલી આપવામાાં આવશ.ે આ 

ચાર્જણસ માત્ર બેન્ક ચાર્જણસ છે. કેટલાક ATMs નવડ્રોઅલ ચાર્જણસ વસૂલ કરશે, જે ATMs બેન્ક 

સાથ ેજોિાયેલા િથી. 
 

*** ઓવર-નલનમટ ફીોઃ બેન્ક કાિણધારક દ્વારા પ્રયત્િ કરવામાાં આવેલા કેટલાક વ્યવહારો માંજૂર કરી 

શકે છે જે ક્રેડિટ રકમ વટાવીિે ક્રેડિટ નલનમટિો ભાંગ કરી શકે છે. આવા વ્યવહારો ઉપર ઓવર-

નલનમટ રકમિી 2.5% ઓવર-નલનમટ ફી (લઘુતમ રૂ.500િે આધીિ) લાગ ુકરવામાાં આવશે. ઓવર-

નલનમટ નસ્થનત ફી અથવા વ્યાજ ચાર્જણસિા કારર્ે પર્ સજાણઇ શકે છે. 
 

**** નવદશેી ચલર્માાં ચાર્જણસોઃ જો ટ્રાન્ઝેક્શિ ભારતીય ચલર્ રૂનપયા નસવાય અન્ય કોઇ 

ચલર્માાં કરવામાાં આવેલુાં હોય તો ત ેટ્રાન્ઝેક્શિ ભારતીય રૂનપયામાાં રૂપાાંતર કરવામાાં આવશ.ે આ 

રૂપાાંતર એનક્સસ બેન્ક સાથ ેટ્રાન્ઝેક્શિિી સેટલમેન્ટિી તારીખ ેહાથ ધરવામાાં આવશે, જે સાંભવતોઃ 

ત ેતારીખ િ પર્ હોઇ શકે જે તારીખ ેટ્રાન્ઝેક્શિ હાથ ધરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. જો ટ્રાન્ઝેક્શિ US 

િોલરમાાં િ હોય તો તિેુાં રૂપાાંતર US િોલર મારફતે સાંબાંનધત રકમિે US િોલરમાાં રૂપાાંતર કરીિે અિે 

ત્યારબાદ US િોલરિે ભારતીય રૂનપયામાાં રૂપાાંતર કરીિે કરવામાાં આવશ.ે જયારે લાગુ પિતાાં કાયદા 

દ્વારા નિધાણડરત દરોથી જરૂરી હોય ત ેનસવાય, આ US િોલરમાાંથી ભારતીય રૂનપયામાાં નવનિમય દર, 

જે-ત ેડકસ્સા અિુસાર, અાંનતમ ચૂકવર્ીિી તારીખે આવા ટ્રાન્ઝેક્શિ ઉપર ચલર્ નવનિમય પડરબળ 

મૂલ્યાાંકિ (વતણમાિમાાં 3.50%) દ્વારા વધારીિે સેટલમેન્ટિી તારીખ ેનવઝા / માસ્ટર કાિણ દ્વારા પૂરા 

પાિવામાાં આવેલા દરોએ કરવામાાં આવશ.ે  
 

ગ્રાહક દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવેલા આવા નવદેશિા ટ્રાન્ઝેક્શિિી ડરફાંિ પ્રડક્રયા પર પર્ વધારાિી 

3.5% ફી લાગ ુપિશે. 
 

વ્યાજિી ગર્તરી માટે ઉદાહરર્ોઃ 
 

માિી લો ક ેતમે તમારી અગાઉિી તમામ ચૂકવવાપાત્ર રકમ સાંપૂર્ણ ચૂકતે કરી લીધી છે અિે તમારા 

ક્રેડિટ કાિણ એકાઉન્ટમાાં કોઇપર્ બાકી રકમ ધરાવતાાં િથી, અિે તમારાં માનસક સ્ટેટમેન્ટ દર 

મનહિાિી 20મી તારીખ ેતૈયાર કરવામાાં આવ ેછે. 
 

તમે 12મી જૂિિા રોજ રૂ.25,000િો ઘરેલુાં માલ-સામાિ ખરીદો છો અિે 15મી જૂિે ATMમાાંથી 

રૂ.5,000 રોકિા ઉપાિો છો. 

તારીખ ટ્રાન્ઝેક્શિ પ્રકાર રકમ સમજૂતી 

12મી જૂિ ખરીદી રૂ.25,000 ઉ ક્રેડિટ કાિણ ઉપર કરાયેલી ખરીદી 

15મી જૂિ રોકિ ઉપાિ રૂ.5,000 ઉ ક્રેડિટ કાિણ ઉપર કરાયેલી રોકિ ઉપાિ 



 

આ નસ્થનતમાાં 20મી જૂિિા રોજ તૈયાર કરવામાાં આવતાાં તમારા માનસક સ્ટેટમેન્ટમાાં િીચેિી 

િોંધોિો સમાવેશ થશેોઃ 
 

વાસ્તનવક વ્યાજિી ગર્તરી વ્યનક્તગત ખરીદી અિે સાંબાંનધત વતણણાંક અિે લાગુ પિતાાં વ્યાજિા દરો 

આધારે અલગ-અલગ હોઇ શકે છે. 20મી જૂિિા સ્ટેટમેન્ટ માટે તમારી ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ 

10મી જુલાઇ છે. જો તમે 10મી જુલાઇિા રોજ રૂ.5,000 ચૂકવો છો અિે તમે 11મી જુલાઇિા 

રોજ રૂ.10,000િી િવી ખરીદી પર્ કરો છો તો 20મી જુલાઇિા રોજ તૈયાર કરવામાાં આવતાાં 

તમારા માનસક સ્ટેટમેન્ટમાાં િીચેિી િોંધોિો સમાવેશ થશેોઃ 

20મી જૂિ વ્યાજ રૂ.35.50 ઉ 

કરવામાાં આવેલી રોકિ ઉપાિ 

રૂ.5,000* 6 ડદવસો* 

3.6%*12 મનહિા/365 

ડદવસો = રૂ. 35.50 

20મી જૂિ રોકિ વ્યવહાર ફી રૂ.500 ઉ 
5000*2.5% = રૂ. 125 

જે રૂ.500 કરતાાં ઓછી છે 

20મી જૂિ વ્યાજ ઉપર GST રૂ.6.39 ઉ 
35.50*18% = 

રૂ.6.39 

20મી જૂિ ફી ઉપર GST રૂ. 90.00 ઉ 
500*18% = 

રૂ.90 

અાંનતમ બાકી રૂ.30,631.89 ઉ કુલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ 



 

તારીખ ટ્રાન્ઝેક્શિ પ્રકાર રકમ સમજૂતી 

શરૂઆતિી બાકી રૂ.30,631,89 

ઉ 

અગાઉિા સ્ટેટમેન્ટમાાંથી આગળ 

લાવવામાાં આવેલી બાકી 

10મી 

જુલાઇ 

ચૂકવર્ી રૂ.5,000 જ અગાઉિા બાકી સ્ટેટમેન્ટ પ્રત્ય ેચૂકવર્ી 

11મી 

જુલાઇ 

ખરીદીઓ રૂ.10,000 ઉ ક્રેડિટ કાિણ ઉપર કરાયેલી ખરીદીઓ 

20મી 

જુલાઇ 

વ્યાજ રૂ.1,413.85 ઉ રૂ.1,413.85િી નવગતો િીચે આપેલી 

છેોઃ 

 

a) 12મી જૂિથી 20મી જુલાઇ સુધી (39 ડદવસ) રૂ.25,000 ઉપર @3.6% પ્ર.મા. 

વ્યાજ [રૂ.25,000 x 3.6% x 39 ડદવસો x 12 મનહિાઓ / 365 ડદવસો = 

રૂ.1,153.97] 
 

b) 21મી જૂિથી 10મી જુલાઇ સુધી (20 ડદવસ) રૂ.5,000 ઉપર @3.6% પ્ર.મા. 

વ્યાજ [રૂ.5,000 x 3.6% x 20 ડદવસો x 12 મનહિાઓ / 365 ડદવસો = 

રૂ.118.36] 
 

c) 11મી જૂિથી 20મી જુલાઇ સુધી (10 ડદવસ) રૂ.10,000 ઉપર @3.6% પ્ર.મા. 

વ્યાજ [રૂ.10,000 x 3.6% x 10 ડદવસો x 12 મનહિાઓ / 365 ડદવસો = 

રૂ.118.36] 
 

d) 20મી જૂિથી 20મી જુલાઇ સુધી (31 ડદવસ) રૂ.631.39 ઉપર @3.6% પ્ર.મા. 

વ્યાજ (વ્યાજ + ટ્રાન્ઝેક્શિ ફી + છેલ્લા સ્ટેટમેન્ટમાાં લાગુ પિતો કર) 

[રૂ.631.39 x 3.6% x 31 ડદવસો x 12 મનહિાઓ / 365 ડદવસો = રૂ.23.16] 
 

20મી 

જુલાઇ 
GST રૂ.254.49 ઉ 

રૂ.1,413.85*18% = 

રૂ. 254.49 

અાંનતમ બાકી રૂ. 37300.23 ઉ કુલ ચૂકવવાપાત્ર બાકી 

 

વાસ્તનવક વ્યાજિી ગર્તરી વ્યનક્તગત ખરીદી અિે સાંબાંનધત વતણણાંક અિે લાગ ુપિતાાં વ્યાજિા દરો 

આધારે અલગ-અલગ હોઇ શકે છે. દર મનહિે માત્ર લઘુતમ ચૂકવર્ી તમારી બાકી નસલક ઉપર 

પડરર્ામ સ્વરૂપ ેલાગ ુપિતાાં વ્યાજિી ચૂકવર્ી સનહત વષો સુધી લાંબાતી પુિોઃચૂકવર્ીમાાં પડરર્મશે. 
 
 
 



 

બગણન્િી પ્રાઇવેટ ઉપર વ્યાજિી ગર્તરીિુાં ઉદાહરર્ોઃ 
 

માિી લો ક ેતમે તમારી અગાઉિી તમામ ચૂકવવાપાત્ર રકમ સાંપૂર્ણ ચૂકતે કરી લીધી છે અિે તમારા 

ક્રેડિટ કાિણ એકાઉન્ટમાાં કોઇપર્ બાકી રકમ ધરાવતાાં િથી, અિે તમારાં માનસક સ્ટેટમેન્ટ દર 

મનહિાિી 20મી તારીખ ેતૈયાર કરવામાાં આવ ેછે. 
 

તમે 12મી જૂિિા રોજ રૂ.25,000િો ઘરેલુાં માલ-સામાિ ખરીદો છો અિે 15મી જૂિે ATMમાાંથી 

રૂ.5,000 રોકિા ઉપાિો છો. 
 

આ નસ્થનતમાાં 20મી જૂિિા રોજ તૈયાર કરવામાાં આવતાાં તમારા માનસક સ્ટેટમેન્ટમાાં િીચેિી 

િોંધોિો સમાવેશ થશેોઃ 
 

તારીખ ટ્રાન્ઝેક્શિ પ્રકાર રકમ સમજૂતી 

12મી જૂિ ખરીદી રૂ.25,000 ઉ ક્રેડિટ કાિણ ઉપર કરાયેલી 

ખરીદી 

15મી જૂિ રોકિ ઉપાિ રૂ.5,000 ઉ ક્રેડિટ કાિણ ઉપર ઉપાિેલી 

રોકિ 

અાંનતમ બાકી રૂ.30,000 ઉ કુલ ચૂકવવાપાત્ર બાકી 

 

વાસ્તનવક વ્યાજિી ગર્તરી વ્યનક્તગત ખરીદી અિે સાંબાંનધત વતણણાંક અિે લાગ ુપિતાાં વ્યાજિા દરો 

આધારે અલગ-અલગ હોઇ શકે છે. 20મી જૂિિા સ્ટેટમેન્ટ માટે તમારી ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ 

10મી જુલાઇ છે. જો તમે 10મી જુલાઇિા રોજ રૂ.5,000 ચૂકવો છો અિે તમે 11મી જુલાઇિા 

રોજ રૂ.10,000િી િવી ખરીદી પર્ કરો છો તો 20મી જુલાઇિા રોજ તૈયાર કરવામાાં આવતાાં 

તમારા માનસક સ્ટેટમેન્ટમાાં િીચેિી િોંધો સમાવેશ થશેોઃ 
 

તારીખ ટ્રાન્ઝેક્શિ પ્રકાર રકમ સમજૂતી 

શરૂઆતિી બાકી 
રૂ. 

30,000.00 ઉ 

અગાઉિા સ્ટેટમેન્ટમાાંથી 

આગળ લાવવામાાં આવેલી 

બાકી 

10મી 

જુલાઇ 
ચૂકવર્ી રૂ.5,000 ઉ 

અગાઉિા સ્ટેટમેન્ટિી બાકી 

પ્રત્ય ેચૂકવર્ી 

20મી 

જુલાઇ 
વ્યાજ રૂ.1,168.69 ઉ 

રૂ.1168.69િી નવગતો િીચે 

આપેલી છેોઃ 

11મી 

જુલાઇ 
ખરીદીઓ રૂ.10,000 ઉ 

ક્રેડિટ કાિણ ઉપર કરેલી 

ખરીદીઓ 



 

12મી જૂિથી 20મી જુલાઇ સુધી (39 ડદવસ) રૂ.25,000 ઉપર @1.50% પ્ર.મા. વ્યાજ 

[રૂ.25,000 x 1.5% x 39 ડદવસો x 12 મનહિાઓ / 365 ડદવસો = રૂ.480.29] 
 

15મી જૂિથી 10મી જુલાઇ સુધી (26 ડદવસ) રૂ.5,000 ઉપર @1.50% પ્ર.મા. વ્યાજ 

[રૂ.5,000 x 2.95% x 26 ડદવસો x 12 મનહિાઓ / 365 ડદવસો = રૂ.64.10] 
 

11મી જૂિથી 20મી જુલાઇ સુધી (10 ડદવસ) રૂ.10,000 ઉપર @1.50% પ્ર.મા. વ્યાજ 

[રૂ.10,000 x 2.95% x 10 ડદવસો x 12 મનહિાઓ / 365 ડદવસો = રૂ.49.32] 
 
 

20મી 

જુલાઇ GST રૂ.206.85 ઉ 

રૂ. 1,149.17*18% = 

રૂ. 206.85 

અાંનતમ બાકી રૂ. 36,685.36 ઉ કુલ ચૂકવવાપાત્ર બાકી 

 

B) લઇેટ પમેને્ટ ફીિી ગર્તરી 
 

જો ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ સુધીમાાં કોઇપર્ ચૂકવર્ી પ્રાપ્ત િ થાય અથવા લઘુતમ 

ચૂકવવાપાત્ર રકમ કરતાાં ઓછી ચૂકવર્ી પ્રાપ્ત થાય તો કાિણધારક પાસેથી લેઇટ પેમેન્ટ ફી 

વસૂલવામાાં આવે છે. લેઇટ પેમેન્ટ ફીથી બચવા માટે, ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખે અથવા તે 

પહેલા એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણ એકાઉન્ટમાાં ચોખ્ખી રકમિી ચૂકવર્ી જમા કરવાિી જરૂડરયાત 

રહેશે. 
 

C) ધીરાર્ અિે રોકિ ઉપાિ / એિવાન્સ ફી 
 

• ક્રડેિટ મયાણદાોઃ આ કાિણધારક માટે નિધાણડરત કરાયેલી મયાણદા છે. તમામ વ્યવહારો, ફી અિે 

ચાર્જણસ સનહત કુલ બાકી રકમ આ મયાણદા કરતાાં વધવી જોઇએ િહીં. 
 

• રોકિ મયાણદાોઃ આ કાિણધારક માટે નિધાણડરત કરાયેલી રોકિ ઉપાિ મયાણદા છે. આ મયાણદા ક્રેડિટ 

મયાણદા કરતાાં ઓછી હોય છે અિે સમગ્રપર્ે ક્રેડિટ મયાણદાિો પેટા ભાગ છે. 
 

ATMs પરથી રોકિ ઉપાિ ઉપર ટ્રાન્ઝેક્શિ ફી લાગુ કરવામાાં આવે છે. વધુમાાં, રોકિ વ્યવહારો 

પર હાંમેશા છૂટક ખરીદીઓથી નવપડરત વ્યાજ લગાવવામાાં આવ ે છે, જયારે છૂટક ખરીદીઓ 

ઉપર વ્યાજિી વસૂલાત ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ સુધીમાાં 100% બાકી રહેલી રકમિી 

ચૂકવર્ી ઉપર ચઢેલા વ્યાજ ઉપર આધાર રાખ ેછે. 
 

• ઉપલબ્ધ ક્રડેિટ મયાણદાોઃ ઉપલબ્ધ ક્રેડિટ મયાણદા નિધાણડરત કરાયેલી ક્રેડિટ મયાણદા અિે જે-તે સમયે 

કાિણિા બાકી બેલેન્સિી વચ્ચેિો તફાવત છે. એિ-ઓિ કાિણધારક(કો)િી અાંદર પ્રાથનમક 

કાિણધારકિે લાગ ુકરાયેલી ક્રેડિટ મયાણદા વહેંચાઇ જાય છે. 
 



• ઉપલબ્ધ રોકિ મયાણદાોઃ ઉપલબ્ધ રોકિ મયાણદા કોઇપર્ સમયે નિધાણડરત કરાયેલી રોકિ મયાણદા 

અિે જે-ત ેસમયે કાિણ ઉપર બાકી રહેલા રોકિ બેલેન્સ વચ્ચેિો તફાવત છે. 
 

• આાંતરરાષ્ટ્રીય મયાણદાોઃ આાંતરરાષ્ટ્રીય મયાણદા આાંતરરાષ્ટ્રીય વપરાશ માટે ગ્રાહક માટે નિધાણડરત 

કરાયેલી મયાણદા છે. આ બાબત માત્ર ત ેગ્રાહકોિે લાગ ુપિ ેછે જેમર્ે ક્રેડિટ કાિણિી અરજી કરતી 

વખતે આાંતરરાષ્ટ્રીય વપરાશ માટેિો નવકલ્પ પસાંદ કયો છે. આ તમારી 'સ્વાગત માનહતી 

પુનસ્તકા'માાં ઉલ્લેખ કરાયેલી આાંતરરાષ્ટ્રીય મયાણદા પ્રમાર્ે છે. 
 

• ક્રેડિટ, રોકિ અિે આાંતરરાષ્ટ્રીય (જો હોય તો) મયાણદા દરેક કાિણધારક માટે અલગ-અલગ હશ.ે તે 

કાિણિી ડિનલવરીિા સમય ે સ્વાગત પત્રમાાં કાિણધારક જર્ાવવામાાં આવશે, અિે કાિણધારકિે 

મોકલવામાાં આવતાાં માનસક સ્ટેટમેન્ટમાાં પર્ તેિી માનહતી ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવશ.ે દરેક 

માનસક સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરતી વખતે ઉપલબ્ધ ક્રેડિટ મયાણદા આ જર્ાવેલા સ્ટેટમેન્ટિા ભાગરૂપે 

પૂરાં પાિવામાાં આવ ેછે. 
 

• એક કરતાાં વધાર ે કાિણ - મયાણદાિી પરસ્પર વહેંચર્ીોઃ એનક્સસ બેન્ક એકમાત્ર પોતાિી 

નવવેકબુદ્ધી પર કાિણ પૂરાં પાિવાિો અનધકાર અબાનધત રાખે છે જે કાિણધારક દ્વારા ધારર્ 

કરવામાાં આવેલા પ્રવતણમાિ કાિણિા પ્રકારથી અલગ છે. કોઇપર્ સમયે કોઇ ક્રેડિટ કાિણ ઉપર 

ક્રેડિટ મયાણદાઓ અિે રોકિ મયાણદાઓ એનક્સસ બેન્કિી એકમાત્ર નવવેકબુદ્ધીિે આધીિ 

છે. તમારા તમામ એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણિે લાગ ુપિતી ક્રેડિટ મયાણદા પરસ્પર વહેચાયેલી 

છે. તમારા એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણ ઉપર વ્યનક્તગત રીતે જુદી-જુદી ક્રેડિટ મયાણદાઓિે 

ધ્યાિ પર લીધા વગર, સાંયુક્ત વપરાશ પરસ્પર વહેચાયેલી મયાણદા સુધી નિયાંનત્રત રહેશે. 

વ્યનક્તગત કાિણિા સ્તરે અથવા ગ્રાહક સ્તરે પરસ્પર વહેચાયેલી મયાણદાિી ક્રેડિટ નલનમટ 

પ્રવતણમાિ આાંતડરક માગણદર્શણકાિા આધારે બેન્કિી એકમાત્ર પોતાિી નવવેકબુદ્ધીિે આધીિ 

િક્કી કરવામાાં આવ ેછે. જયારે કુલ બાકી રકમ ક્રેડિટ કાિણ માટે નિધાણડરત કરવામાાં આવેલી 

ક્રેડિટ મયાણદા કરતાાં વધી જાય ત્યારે ત ે ડકસ્સામાાં નિયત ઓવરનલનમટ ચાર્જણસ લાગુ 

પાિવામાાં આવશે. 
 

• વપરાશ અાંગ ેRBIિા ડદશાનિદેશો 

RBIિા ડદશાનિદેશો અિુસાર, તમામ કાિણ ભારતિી અાંદર (ATMs અિે POS એટલ ે ક ે

પોઇન્ટ ઓફ સેલ ઉપકરર્ો) કોઇપર્ વપરાશિા સાંપકણ આધાડરત નબાંદુઓ પર વપરાશ 

માટે સક્ષમ કરવામાાં આવશ.ે તમે એનક્સસ મોબાઇલ એપ, ઇન્ટરિેટ બેનન્કાંગ અથવા માત્ર 

ગ્રાહક સેવા કેન્રિો સાંપકણ કરીિે/ િજીકિી શાખાિી મુલાકાત લઇિે સાંપકણરનહત 

આાંતરરાષ્ટ્રીય ઑિલાઇિ ટ્રાન્ઝેક્શિ સડક્રય અથવા નિનરક્રય કરીિે કોઇપર્ સમયે તમારી 

વપરાશિી પસાંદગી નિધાણડરત અથવા ફેરફાર અિે તમારા કાિણ ઉપર ટ્રાન્ઝેક્શિિી મયાણદા 

સાંચાનલત કરી શકો છો. તમારા કાિણિી ઉપરિી બાજુ ઉપર સાંપકણરનહત સાંકેત સૂચવે છે કે 

કાિણ સાંપકણરનહત સ્વીકૃનત માટે તૈયાર છે. જો તમારાં કાિણ પ્લાનસ્ટક ઉપરોક્ત ઉલ્લેખ કરેલા 

કોઇપર્ ટ્રાન્ઝેક્શિ માટે સક્ષમ િ હોય તો તમે પસાંદગીઓ/મયાણદાઓ સડક્રય અથવા 

નિનરક્રય કરવા સક્ષમ બિશો િહીં, કૃપા કરીિે તમારી નવિાંતી માટે ગ્રાહક સેવા કેન્ર ઉપર 

કૉલ કરો અથવા શાખાિી મુલાકાત લો. 
 



 
 
 

 

D) ક્રેડિટ - મુક્ત સમયગાળો 
 

વ્યાજ - મુક્ત રાહત સમયગાળો ટ્રાન્ઝેક્શિિી તારીખ ઉપર આધાડરત 20 થી 50 ડદવસોિી 

વચ્ચે હોઇ શકે છે. 
 

રાહત સમયગાળાિી ગર્તરી માટે રષ્ાાંતરૂપ ઉદાહરર્ોઃ 20મી જૂિથી 20મી જુલાઇ સુધીિા 

સમયગાળાિા સ્ટેટમેન્ટ માટે, ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ 10 ઑગસ્ટ રહેશે. માિી લો ક ેતમે 

ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ સુધીમાાં અગાઉિા મનહિાિા સ્ટેટમેન્ટિી તમારી કુલ ચૂકવવાપાત્ર 

રકમ ચૂકવી લીધી છે, તો રાહત સમયગાળો આ મુજબ રહેશેોઃ 
 

1. 24મી જૂિિા રોજ કરેલી ખરીદી માટે વ્યાજ - મુક્ત રાહત સમયગાળો 24મી જૂિ - 10 

ઓગસ્ટ એટલ ેકે 47 ડદવસિો છે. 
 

2. 14મી જુલાઇિા રોજ કરેલી ખરીદી માટે વ્યાજ - મુક્ત રાહત સમયગાળો 18મી જુલાઇથી 10 

ઓગસ્ટ એટલ ેકે 23 ડદવસ છે. આમ, ખરીદીિી તારીખિા આધારે રાહત સમયગાળો અલગ-

અલગ હોઇ શકે છે. જોકે, જો અગાઉિા મનહિાિી કુલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ ચૂકવર્ીિી અાંનતમ 

તારીખ સુધીમાાં ચૂકવવામાાં િ આવ ેતો મુક્ત ક્રેડિટ સમયગાળો સમાપ્ત થશ ેઅિે તે સાંજોગોમાાં 

કોઇ વ્યાજ - મુક્ત સમયગાળો રહેશે િહીં. રોકિ લીધેલી રકમ માટે, વ્યાજ વ્યવહારિી 

તારીખથી ચૂકવર્ીિી તારીખ સુધી વસૂલવામાાં આવ ેછે. 
 

E) નબનલાંગ અિે સ્ટટેમને્ટ 
 

i] નબનલાંગ સ્ટટેમને્ટ - સમયગાળો અિે મોકલવાિી રીતોઃ બેન્ક તમિે બેન્કિા રેકિણ અિુસાર 

તમારા પત્રવ્યવહારિા સરિામે/ ઇમેઇલ એડ્રેસ પર કાિણ એકાઉન્ટ ઉપર રૂ.100 કરતાાં 

વધાર ેરકમિા કોઇ ટ્રાન્ઝેક્શિ અથવા બાકી રકમ માટે મનહિામાાં એક વખત સ્ટેટમેન્ટ / 

ઇ-સ્ટેટમેન્ટ મોકલશે. આ સમજૂતી હેઠળ સ્ટેટમેન્ટિી પ્રાનપ્ત િ થવી તમારી ફરજો અિ ે

જવાબદારીઓિે પ્રભાનવત કરશે િહીં અિે તમે ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ સુધીમાાં કાિણ 

ઉપર બાકી રહેલી રકમિી ચૂકવર્ી કરવા જવાબદાર રહેશો. 
 

ii] બેન્ક વેપારી સાંસ્થાઓ પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલી તમામ ઉધાર રકમો અિે લાગુ પિતાાં ચાર્જણસ 

માટે કાિણ એકાઉન્ટ ઉધારશે અિે કાિણધારક દ્વારા કરવામાાં આવેલી તમામ ચૂકવર્ીઓ અિે 

કાિણધારકિી તરફરે્માાં કરવામાાં આવેલી કોઇપર્ ચૂકવર્ી માટે કાિણ એકાઉન્ટ જમા કરશે. 
 

iii] બેન્ક કાિણધારકિે ફરતી ધીરાર્ સુનવધા ઉપલબ્ધ કરાવી શકે છે જેમાાં કાિણધારક સ્ટેટમેન્ટમાાં 

દશાણવ્યાાં અિુસાર માત્ર લઘુતમ ચૂકવર્ી રકમ (MAD) ચૂકવવાિુાં પસાંદ કરી શકે છે. 

કાિણધારક પાસેથી કુલ ચૂકવવાપાત્ર રકમ (TAD) અથવા MAD કાિણધારક દ્વારા ચૂકવર્ીિી 



અાંનતમ તારીખિા રોજ અથવા ત ે પહેલા ચૂકવવી જોઇએ જેિે સ્ટેટમેન્ટ ઉપર પર્ 

દશાણવવામાાં આવે છે. 
 

iv] ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ સુધીમાાં MADિી ચૂકવર્ી િ થવાિા પડરર્ામે તમે એનક્સસ 

બેન્ક ક્રેડિટ કાિણિ ેપરત ખેંચવાિા અથવા રદ થવાિા (કામચલાઉ અથવા કાયમી ધોરર્ે) 

જોખમિો સામિો કરી શકો છો. આ ચૂકવર્ીિી બાકી રકમ ઉપર ફી પર્ વસૂલવામાાં 

આવશ.ે બેન્ક, એકમાત્ર પોતાિી નવવેકબુદ્ધીિે આધીિ, એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણ માિ િ 

રાખવા વેચારી સાંસ્થાઓિે સૂચિા આપી શકે છે અિે/અથવા કાિણ સાંગઠિ વ્યવસ્થામાાં કાિણ 

િાંબરિુાં હોસ્ટ નલનસ્ટાંગ કરીિે કાિણિો કબજો લઇ શકે છે. 
 

v] તમે નબનલાંગ સમયગાળા દરનમયાિ એક કરતાાં વધારે વખત ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ 

પહેલા લઘુતમ રકમ વધાર ેરકમ ચૂકવી શકો છો અથવા ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ પહેલા 

કોઇપર્ સમય ેકાિણ એકાઉન્ટિી બાકી રહેલી રકમ ચૂકવી શકો છો. 
 

vi] તમારા કાિણ એકાઉન્ટમાાં જમા કરવામાાં આવેલી ચૂકવર્ીઓ િીચે આપેલા ક્રમમાાં 

વસૂલવામાાં આવશેોઃ 
 

1. કરવેરાઓ સનહત ફી અિે ચાર્જણસ 

2. વ્યાજ ચાર્જણસ 

3. ઉધાર લીધેલી રોકિ  

4. િાયલ-અ-ડ્રાલટ 
5. EMI 

6. બેલેન્સ ટ્રાન્સફર 

7. ખરીદીઓ 
 

vii] જો તમે જારી કરેલી કોઇપર્ ચૂકવર્ી સૂચિાઓિો ત્યારબાદ અિાદર કરવામાાં આવ ેતો 

કાિણિી સુનવધાઓ મોકૂફ / સમાપ્ત કરવામાાં આવી શકે છે અિે બેન્કિી એકમાત્ર 

નવવેકબુદ્ધીિે આધીિ કાિણ એકાઉન્ટ પર ચાર્જણસિી અિુસૂચીમાાં ઉલ્લેખ કયાણ મુજબ ફી 

લાદવામાાં આવશે. આવી ફીિી રકમ બેન્કિી એકમાત્ર નવવેકબુદ્ધીિે આધીિ ફેરફારિ ે

આધીિ છે. બેન્ક કોઇપર્ લાગ ુ પિતી કાયદેસર કાયણવાહી શરૂ કરવાિો અનધકાર પર્ 

અબાનધત રાખ ેછે. 
 

viii] િુનપ્લકેટ માનસક એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ચાર્જણસિી અિુસૂચીમાાં નિધાણડરત કરેલા સર્વણસ 

ચાજણિી ચૂકવર્ીિે આધીિ તમારી પૂવણ નવિાંતી ઉપર જ બેન્ક દ્વારા પૂરાં પાિવામાાં 

આવશ ેઅિે તેમાાં બેન્કિી નવવેકબુદ્ધી પર ફેરફાર કરી શકાય છે. 
 

ix] તમારા સાંદેશા વ્યવહારિા સરિામા / ઇ-મેઇલ એડ્રેસમાાં કોઇ ફેરફારિા ડકસ્સામાાં તમે 

સ્ટેટમેન્ટ નિયનમતપર્ે અિે સમયસર પ્રાપ્ત કરો તે સુનિનચચત કરવા તમિે બેન્કિો 

તાત્કાનલકપર્ે સાંપકણ કરવા અિે તેિે અદ્યતિ કરવાિી સલાહ આપવામાાં આવે છે. 
 



x] નબનલાંગ નવવાદો – સ્ટેટમેન્ટ(સ)િી તમામ નવગતો કાિણધારક(કો) દ્વારા સાચી અિે સ્વીકાયણ 

માિી લેવામાાં આવશે નસવાય ક ેસ્ટેટમેન્ટ જારી કરવાિા 60 ડદવસોિી અાંદર કાિણધારક(કો) 

બેન્કિે કોઇ નવસાંગતતાઓિી માનહતી પૂરી પાિે. જો બેન્ક દ્વારા ઉપરોક્ત જર્ાવવામાાં 

આવેલી નવસાંગતતાઓ વાજબીમાિવામાાં આવ ેતો તે પોતાિા સાંપૂર્ણ અિે અાંનતમ સાંતોષ 

માટે બેન્ક દ્વારા ત્યારપછીિી તપાસ પૂરી કરવામાાં આવે તે નસવાય કામચલાઉ ધોરર્ ે

ચાજણ કાિણધારકિા ખાતામાાં જમા કરી શકે છે. જો બેન્ક દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવેલી આ 

કનથત તપાસો દશાણવ ેક ેઆવા (નવસાંગતતાઓ) ચાજણિી જવાબદારી જે-તે કાિણધારક(કો)િી 

થાય છે, ત ેસાંજોગોમાાં ચાજણ ત્યારપછીિા સ્ટેટમેન્ટમાાં પુિોઃદાખલ કરવામાાં આવશે અિે 

બેન્ક દ્વારા દાવો કરવામાાં આવતાાં ફી / ચાર્જણસ, ચાર્જણસિી અિુસૂચીમાાં દશાણવવામાાં 

આવેલા ચાર્જણસ અિુસાર રહેશે. 

xi] EMI સુનવધા પ્રાપ્ત કરવા ઉપર, જો કોઇ ડરવૉિણ પોઇન્ટ્સ હોય ક ેજે મૂળ વ્યવહાર ઉપર 

પ્રાપ્ત થયા હોય તેિે બાદ કરી દેવામાાં આવશ.ે 
 

F) ચૂકતે કરવાિા ટિણઅરાઉન્િ ટાઇમ (TAT) સનહત ચૂકવર્ીિી પદ્ધનત 
 

કાિણ એકાઉન્ટ પ્રત્ય ેચૂકવર્ીઓ િીચે પૈકીિી કોઇપર્ એક રીતોએ કરી શકાય છેોઃ 
 

1. રોકિોઃ કાિણધારક કાિણિી ચૂકવર્ી પ્રત્ય ેએનક્સસ બેન્કિી કોઇપર્ શાખા પર રોકિ જમા કરાવી 

શકે છે. શાખાઓ ઉપર કરવામાાં આવતી આવી ચૂકવર્ીઓ પર પ્રનત ચૂકવર્ી વ્યવહાર દીઠ 

રૂ.100િી ફી લાગ ુથશ.ે 

રોકિ ચૂકવર્ીિા નક્લયરન્સ માટે TAT - તે જ ડદવસ. 
 

2. ચકે/ડ્રાલટોઃ "એનક્સસ બેન્ક કાિણ િાં. XXXXXXXXXXXXXXXX"િી તરફેર્માાં ચેક અથવા ડ્રાફ 

લખો અિે તેિે એનક્સસ બેન્ક શાખાઓ ખાત ે MINC / SKYFIN બોનક્સસ / કાઉન્ટર ઉપર 

કલેક્શિ બોક્સમાાં િાાંખો. બહારિા શહેરિા ચેક / ડ્રાલટ જેમ ક ે નિર્દણષ્ કરેલા શહેરો નસવાય 

અિે શહેરો પર ચૂકવવાપાત્ર ચેક/ડ્રાલટ (આવા નિર્દણષ્ શહેરોિી સૂચી બેન્ક દ્વારા સમય સમય 

પર િક્કી કરવામાાં આવે છે, જે નવિાંતી પર ઉપલબ્ધ છે) ઉપર પ્રોસેનસાંગ ફી લાગુ પિી શકે છે. 

એનક્સસ બેન્ક ચેકિા નક્લયરન્સ માટે TAT - કામકાજિો 1 ડદવસ. અન્ય બેન્કિા ચેકિા 

નક્લયરન્સ માટે TAT સ્વીકૃનતિા આધારે કામકાજિા 3 - 5 ડદવસો છે. (બહારિા શહેરિા 

ચેકિા નક્લયરન્સ માટે વધારાિા ડદવસિી જરૂર છે. કૃપા કરીિે શાખા પર તેિી તપાસ કરો.) 

3. એનક્સસ બેન્ક સાથે સાંલગ્િ બચત ખાતા દ્વારા ઇન્ટરિટે પમેને્ટોઃ કાિણધારક એનક્સસ બેન્ક 

વેબસાઇટ મારફતે ઑિલાઇિ ચૂકવર્ી કરી શકે છે. માત્ર www.axisbank.com ઉપર લોગ 

ઓિ કરો. નક્લયરન્સ માટે TAT - કામકાજિો 1 ડદવસ. 
 

4. ઑટો-િનેબટ - કાિણધારક ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ ેદર મનહિે આવા ખાતાઓમાાંથી ચૂકવર્ી 

ઉપાિવા માટેિી લેનખત સૂચિા આપીિે બચત ખાતા થકી સીધી જ ચૂકવર્ી કરી શકે છે. જો 

ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ રનવવારિા ડદવસે આવતી હશ ે તો આવા ખાતામાાંથી રકમ 

કામકાજિા ત્યારપછીિા ડદવસ ેરકમ ઉપાિવામાાં આવશ.ે નક્લયરન્સ માટે TAT - કામકાજિો 1 

ડદવસ. 



 

5. નક્લક ટૂ પે / NEFT / VMT: તમારી એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણિી ચૂકવવાપાત્ર રકમ નક્લક ટૂ પે / 

NEFT / VMTિો ઉપયોગ કરીિે તમારા કોઇપર્ અન્ય બેન્કિા બચત ખાતામાાંથી ચૂકવો.  

નક્લક ટૂ પે નક્લયરન્સ માટે TAT - કામકાજિા 3 ડદવસ.  

NEFT નક્લયરન્સ માટે TAT - કામકાજિા 1 ડદવસ. 

VMT નક્લયરન્સ માટે TAT - કામકાજિા 2 ડદવસ. 
 

6. ATM દ્વારા ચકૂવર્ીોઃ તમારી એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણિી ચૂકવવાપાત્ર રકમ કોઇપર્ એનક્સસ 

બેન્ક ATM ખાતે તમારા એનક્સસ બેન્ક િેનબટ કાિણ મારફતે ચૂકવો. નક્લયરન્સ માટે TAT - 

કામકાજિો 1 ડદવસ. 
 

7. IMPS ક્રડેિટ કાિણ ચકૂવર્ીોઃ IMPS દ્વારા, કાિણધારક ડરયલ-ટાઇમ ધોરર્ે કોઇપર્ અન્ય બેન્કિી 

મોબાઇલ એનપ્લકેશિમાાંથી કોઇપર્ એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણ માટેિી ચૂકવર્ી કરી શકે છે. 
 

ચૂકવર્ીઓ કરવા માટે તમારી મોબાઇલ એનપ્લકેશિ ઉપર એક કરતાાં વધારે એનક્સસ બેન્ક 

ક્રેડિટ કાિણ ખાતાઓિી િોંધર્ી કરાવી શકાય છે. અિે આ સુનવધાિો ઉપયોગ કરીિે કોઇપર્ 

વ્યનક્તિા ક્રેડિટ કાિણ માટે કોઇપર્ વ્યનક્ત (સાથી / નમત્રો / જીવિસાથી) ચૂકવર્ી કરી શકે છે. 

નક્લયરન્સ માટે TAT - ત ેજ ડદવસ. 

G) કાિણિુાં સભ્યપદ સમાપ્ત / સુપરત કરવુાં / પરત ખેંચવુાં 
 

કાિણધારક, કોઇપર્ સમયે, કોઇ પૂવણ િોડટસ આપીિે અથવા આપ્યા વગર કાિણ એકાઉન્ટિી 

સમાપ્ત / સુપરત કરવાિુાં પસાંદ કરી શકે છે. તિેા દુરૂપયોગિે ટાળવા માટે, તવેી સલાહ 

આપવામાાં આવે છે ક ેહોલોગ્રામ અિે મેગ્િેડટક નસ્ટ્રપ કાયમી ધોરર્ે િાશ કરવામાાં આવે તે 

સુનિનચચત કરીિ ેકાિણિે ચાર ટુકિાઓમાાં કાપી િાાંખો. કાિણધારક કોઇપર્ સમય ેસાંપૂર્ણ કાિણ િાંબર 

દશાણવીિે ગ્રાહક સેવા ઇમેઇલ આઇિી પર લખીિે અથવા ગ્રાહક સેવા કેન્ર પર કૉલ કરીિે કાિણિુાં 

સભ્યપદ સમાપ્ત કરી શકે છે. આ સમાનપ્ત માત્ર ત્યાર ેજ અમલી બિશે જયારે એનક્સસ બેન્ક 

જે-ત ે કાિણ એકાઉન્ટિા સાંદભણમાાં સાંપૂર્ણ ચૂકવવાપાત્ર અિે બાકી રકમિી ચૂકવર્ી પ્રાપ્ત કર.ે 

ક્રેડિટ કાિણ પ્રોગ્રામ સમાનપ્તિા ડકસ્સામાાં અથવા ક્રેડિટ કાિણિા ડરન્યૂઅલિા સમયે, એનક્સસ બેન્ક 

એકમાત્ર પોતાિી નવવેકબુદ્ધી પર કાિણધારક દ્વારા ધારર્ કરેલા પ્રવતણમાિ કાિણિા પ્રકારથી 

અલગ કાિણિો પ્રકાર પૂરો પાિવાિો અનધકાર અબાનધત રાખ ેછે. કોઇપર્ સમયિા નબાંદુએ કોઇ 

ક્રેડિટ કાિણ ઉપર ક્રેડિટ મયાણદા અિે રોકિ મયાણદા એકમાત્ર એનક્સસ બેન્કિી નવવેકબુદ્ધી અિુસાર 

રહેશે. કાિણિી સમાનપ્ત / ડરન્યૂઅલિા સમયે કોઇ કાિણ બદલતી વખતે કાિણ એનપ્લકેશિ માન્ય 

રહેવાિી ચાલ ુરહેશ.ે 
 

H) કાિણિુાં ખોવાઇ જવુાં / ચોરાઇ જવુાં / દુરૂપયોગ થવો 
 

જો કાિણ ખોવાઇ જાય, ચોરાઇ જાય, જો કોઇ અન્ય વ્યનક્ત તમારો PIN અથવા અન્ય સુરનક્ષત 

માનહતી જાર્ી લે અથવા જો તમારી પરવાિગી વગર ઉપયોગ કરવામાાં આવી રહ્યો હોય તે 

તમારે ફોિ ઉપર તાત્કાનલકપર્ે બેન્કિે સૂનચત કરવાિી રહેશે. 



 

પોલીસ ફડરયાદ / પ્રથમ માનહતી અહેવાલ (FIR) િજીકિા પોલીસ સ્ટેશિમાાં તાત્કાનલક 

િોંધાવવાિી રહેશે, જેિી િકલ બેન્કિે પૂરી પાિવાિી રહેશ.ે દુરૂપયોગિા ડકસ્સામાાં, બેન્કિી 

જવાબદારી પોનલસી નિયમો અિે શરતો સાંતોષાતી હોય તેિે આધીિ ખોવાયેલા કાિણિી 

જવાબદારી અાંતગણત આવરી લેવાયેલી રકમ પૂરતી મયાણડદત રહેશે. કાિણધારક ATM અથવા PIN 

/ પાસવિણ / OTP / mPIN / CVV આધાડરત વ્યવહારો માટે કાિણિા કોઇ દુરૂપયોગ માટે 

એકમાત્ર પોતે જ જવાબદાર ગર્ાશે. 
 

I) PINિે સલામત રીતે જાળવવા સાંબાંનધત માનહતીિુાં આદાિ-પ્રદાિ 
 

કાિણ સાથે ઉપયોગ માટે કાિણધારકિે જારી કરાયેલો વ્યનક્તગત ઓળખ િાંબર (PIN) અથવા 

કાિણધારક દ્વારા PIN તરીકે પસાંદ કરવામાાં આવેલો કોઇ િાંબરિી જાર્કારી માત્ર કાિણધારકિે જ 

હોવી જોઇએ. ત ે કાિણધારકિા વ્યનક્તગત વપરાશ માટે છે અિે નબિ-હસ્તાાંતરર્ીય અિે 

ચુસ્તપર્ે ગોપિીય છે. કોઇપર્ સ્વરૂપમાાં PIN િાંબરિી લેનખત િોંધ, કોઇપર્ સ્થળ ેઅથવા 

પદ્ધનતથી રાખવી જોઇએ િહીં જે ત્રીજા પક્ષકાર દ્વારા ઉપયોગિી સુનવધા પૂરી પાિી શકે છે. 

PIN સ્વૈનચ્છક અથવા અન્ય રીતે કોઇપર્ સાંજોગો હેઠળ અથવા કોઇપર્ પદ્ધનતથી કોઇપર્ 

ત્રીજા પક્ષકાર, અથવા તો બેન્ક અથવા વેપારી સાંસ્થાિોિા કમણચારી સમક્ષ ઉજાગર કરવો 

જોઇએ િહીં. બેન્ક કાિણધારક નસવાય કાિણધારકિો PIN જારી કરતી વખતે સાંભાળિા પગલાાં લેશે. 
 

કાિણધારક માટે વીમા કવચ 
 

કાિણિી નવનવધતાિા આધારે િીચે ઉલ્લેખ કરેલા વીમા કવચો લાગુ પિી શકે છે. કૃપા કરીિે લાગુ 

પિતાાં વીમા કવચ માટે સ્વાગત માનહતી પુનસ્તકા ધ્યાિ પર લો. 
 

હવાઇ અકસ્માત કવચોઃ હવાઇ અકસ્માત માત્ર ત્યાર ેજ માન્ય છે જો એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણ 

ઘટિાિા ઓછામાાં ઓછા 90 ડદવસ પૂવે વેપારી સાંસ્થા પર અથવા રોકિ ઉપાિ માટે ATM 

ખાતે કરવામાાં આવ્યુાં હોય અિે એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણ ઉપર હવાઇ ડટડકટ ખરીદવામાાં આવી 

હોય. જયાાં સુધી એનક્સસ બેન્કિે તમામ ચૂકવવાપાત્ર રકમ ચૂકતે કરવામાાં િ આવે તે નસવાય 

હવાઇ અકસ્માત વીમા પોનલસી હેઠળ કાિણધારકિા િોનમિી કોઇ રકમ મેળવવા માટે હક્કદાર 

બિશે િહીં. એનક્સસ બેન્ક બાકી રહેતી રકમ સરભર કરવા માટે વીમાિી રકમ ઉપર પ્રથમ દાવો 

/ લીયિ ધરાવશ.ે 
 

ઝીરો લોસ્ટ કાિણ જવાબદારીોઃ કપટયુક્ત ખરીદ વ્યવહારો સામે રક્ષર્ કાિણધારક દ્વારા એનક્સસ 

બેન્કિે કાિણ ગૂમ થવાિા સમયથી જાર્ કરવામાાં આવ ે તે સમયગાળા પહેલાિા 30 ડદવસિે 

આવરી લેતા સમય માટે ઉપલબ્ધ છે. આ કવચ માત્ર કપટયુક્ત ચૂકવર્ીિા વ્યવહારો માટે માન્ય 

છે અિે તેિા માટે ફરનજયાત FIRિા સમથણિિી જરૂર છે. આ વીમા કવચ ATM અિે PIN / 

પાસવિણ / OTP / mPIN / CVV આધાડરત વ્યવહારો માટે માન્ય િથી.  
 

ખરીદી સાંરક્ષર્ોઃ ક્રેડિટ કાિણ ઉપર કરવામાાં આવેલી ખરીદીિા 90 ડદવસિી અાંદર આગ અિે લૂાંટ 

સામે સાંરક્ષર્, જેિા માટે ફરનજયાત FIRિુાં સમથણિ જરૂરી છે. ગૂમ થવા તરફ દોરી જતી 



ગ્રાહકિા પક્ષે અક્ષમ્ય બેદરકારી આવરી લેવામાાં આવશે િહીં. જવેલરી અિે અન્ય િાશવાંત 

પ્રોિક્ટ આવરી લેવાયેલી િથી. 
 

કકાંમત સાંરક્ષર્ોઃ આ કવચમાાં ચીજ-વસ્તુ માટે એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણ દ્વારા ચૂકવવામાાં 

આવેલી કકાંમત અિે ત ેસમાિ ચીજ-વસ્તુ (સમાિ બ્રાન્િ, બિાવટ, મોિલ િામ અિે/અથવા 

િાંબર) માટે જાહેરાત કરેલી િીચી કકાંમત વચ્ચેિા તફાવત માટે વળતરિો સમાવેશ થશે. આ કવચ 

માત્ર એમેઝોિ, નલલપકાટણ અથવા પ્રનતનિત ખરીદ સાઇટ માટે જ રૂ.2,500 ઉપરિી વાસ્તનવક 

ખરીદ કકાંમત ધરાવતી કોઇપર્ ચીજ-વસ્તુ માટે જ લાગુ પિશ.ે ઓછી કકાંમત સમાિ ઇ-કોમસણ 

કાંપિી ઉપર હોવી જોઇએ, નપ્રન્ટ કરેલી જાહેરાત ખરીદીિા 3 ડદવસિી અાંદર જ પ્રકાનશત થયેલી 

હોવી જોઇએ અિે દાવાિી સૂચિા નપ્રન્ટ કરેલી જાહેરાતિા 7 ડદવસોિી અાંદર જ હોવી 

જોઇએ. (આ સુનવધા હેઠળ આવરી લેવાયેલી ચીજ-વસ્તુઓ માટે બેન્કિો સાંપકણ કરો.  
 

ક્રડેિટ કવચોઃ આકનસ્મક મૃત્યુિી ઘટિામાાં કાિણ ઉપર ચોક્કસ રકમ સુધીિી બાકી રકમિે આવરી લે 

છે. 
 

ચકે-ઇિ બેગજેમાાં નવલાંબોઃ નવદેશમાાં પ્રવાસ કરતી વખતે 6 કલાક કરતાાં વધારે બેગેજિા 

નવલાંબિા ડકસ્સામાાં મૂળભૂત જરૂડરયાતો માટે આવશ્યક ચીજ-વસ્તુઓિી કકાંમતિુાં વળતર પૂરાં 

પાિે છે. આ કવચ જયારે લલાઇટિી ડટડકટ એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણ મારફતે ખરીદવામાાં આવી 

હોય ત ેડકસ્સામાાં જ લાગુ પિે છે. ચેક ઇિ બેગેજ એટલ ેવીમો ઉતરાવેલ વ્યનક્ત દ્વારા સુપરત 

કરવામાાં આવેલુાં બેગેજ અિે વીમો ઉતરાવેલ વ્યનક્તિા પ્રવાસ તરીકે પડરવહિિી સમાિ 

પદ્ધનતમાાં ભારત બહાર પડરવહિ માટે આાંતરરાષ્ટ્રીય એરલાઇન્સ / કેડરયર દ્વારા સ્વીકારવામાાં 

આવેલ  અિે જેિા માટે કેડરયરે બેગેજ ડરનસપ્ત જારી કરેલી હોય.  
 

ચકે-ઇિ કરેલુાં બગેેજ ખોવાઇ જવુાં: નવદેશ પ્રવાસિા ડકસ્સામાાં બેગેજિુાં ખોવાઇ જવુાં અથવા 

બેગેજિે થયેલુાં િુકસાિ આવરી લે છે. માત્ર એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણ દ્વારા ખરીદવામાાં આવેલી 

લલાઇટિી ડટડકટિા ડકસ્સામાાં જ માન્ય છે. ચેક ઇિ બેગેજ એટલે વીમો ઉતરાવેલ વ્યનક્ત 

દ્વારા સુપરત કરવામાાં આવેલુાં બેગેજ અિે વીમો ઉતરાવેલ વ્યનક્તિા પ્રવાસ તરીકે પડરવહિિી 

સમાિ પદ્ધનતમાાં ભારત બહાર પડરવહિ માટે આાંતરરાષ્ટ્રીય એરલાઇન્સ / કેડરયર દ્વારા 

સ્વીકારવામાાં આવેલ  અિે જેિા માટે કેડરયરે બેગેજ ડરનસપ્ત જારી કરેલી હોય.   
 

ટ્રાવેલ દસ્તાવેજો ખોવાઇ જવાોઃ નવદેશ પ્રવાસ કરતી વખતે ગૂમ થયેલા પાસપોટણ / અન્ય ટ્રાવેલ 

દસ્તાવેજો માટે અરજી ફી સનહત, પાસપોટણ મેળવવા માટે થયેલા ખચાણઓ આવરી લે છે. જયારે 

લલાઇટિી ડટડકટ એનક્સસ બેન્ક ક્રેડિટ કાિણ મારફતે ખરીદવામાાં આવી હોય ત્યાર ેજ માન્ય છે. 
 

K) ચકૂવર્ીમાાં કસૂર 
 

1) ચૂકવર્ીમાાં કસૂરિા પ્રસાંગે એટલ ેક ેચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ સુધીમાાં જો લઘુતમ ચૂકવવાપાત્ર 

રકમ ચૂકવવામાાં િ આવે અથવા કાિણ મેમ્બર સમજૂતીિી કોઇપર્ જોગવાઇિો ભાંગ કર ેત્યારે 

કાિણધારકિે પોસ્ટ, ફેક્સ, ટેનલફોિ, ઇમેઇલ, SMS સાંદેશ સેવા અિે / અથવા બાકી રકમ વસૂલવા 

માટે નિમાયેલા ત્રાનહત પક્ષકાર દ્વારા સમય સમય પર સ્મૃનત મોકલવામાાં આવશે. આવી રીતે 



નિમાયેલો કોઇપર્ ત્રાનહત પક્ષકાર, ઋર્ વસૂલાત માટે ભારતીય બેન્ક સાંગઠિ (IBA)િા 

ધારાધોરર્ોિુાં પાલિ કરશે. 
 

2) કાિણધારક ચૂકવર્ીમાાં કસૂર કર ે તેવા પ્રસાંગે, બેન્ક એકમાત્ર પોતાિી નવવેકબુદ્ધી પર, િીચેિી 

કાયણવાહી હાથ ધરવા અનધકૃત બિશેોઃ 
 

a. કાિણધારકિે અપાયેલી તમામ ક્રેડિટ કાિણ સુનવધાઓ પાછી ખેંચવી. 

b. કાિણધારક તેિા કાિણ ઉપર બાકી રહેલી તમામ રકમ તાત્કાનલકપર્ે ચૂકવવા માટે જર્ાવવુાં. 

c. બેન્ક સાથે કાિણધારકિા િામ ઉપર જાળવવામાાં આવતાાં કોઇપર્ િાર્ાાં / ડિપોનઝટ / 

ખાતાઓિી સામે બાકી રહેતી રકમિા લીયિ અિે સેટ-ઓફ માટે બેન્કિા અનધકારિો 

ઉપયોગ કરવો. 
 

3) ચૂકવર્ીિા કસૂરિા ડકસ્સામાાં, બેન્ક ક્રેડિટ ઇન્ફોમેશિ બ્યુરો અથવા કાયદા દ્વારા માન્ય હોય 

તેવી કોઇ અન્ય સાંસ્થાઓિે ચૂકવર્ીમાાં કસૂરિો અહેવાલ મોકલાવી શકે છે. કાિણધારકિે ડિફોલ્ટર 

ગર્વા માટે ચૂકવર્ીિી અાંનતમ તારીખ અિે નબનલાંગ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર દશાણવેલી નબનલાંગ તારીખ 

વચ્ચેિા સમયગાળાિે િોડટસ સમયગાળા તરીકે ગર્વામાાં આવશ.ે 
 

4) ડિફોલ્ટ ડરપોટણ પાછો ખેંચવાિી કાયણવાહી અિે સમયગાળો જેિી અાંદર ચૂકવવાપાત્ર રકમ 

સરભર કયાણ પછી ડિફોલ્ટ ડરપોટણ પાછો ખેંચવામાાં આવશેોઃ 
 

*બેન્ક CIBIL દ્વારા નિધાણડરત કરેલા સ્વરૂપમાાં દર મનહિે CIBIL - ક્રેડિટ ઇન્ફોમેશિ બ્યુરો 

(ભારત)િે કાિણધારકિો િેટા પૂરો પાિે છે. આ િેટામાાં અગાઉિા મનહિા માટે ડિફોલ્ટર અિે 

વતણમાિ બન્િે, તમામ કાિણધારકોિી પુિોઃચૂકવર્ીિી નસ્થનતિો સમાવેશ થાય છે. CIBIL પૂરો 

પાિવામાાં આવેલા િેટાિે ત્યારપછીિા ત્રીસ ડદવસોિી અાંદર તેમિા સવણર ઉપર અપલોિ કર ેછે. 
 

5). કાિણધારકિા મતૃ્યુ / કાયમી અસક્ષમતાિા પ્રસાંગે બાકી ચકૂવવાપાત્ર રકમિી વસૂલાતોઃ સાંપૂર્ણ 

બાકી રહેલુાં બેલેન્સ (નબલમાાં સમાવેશ િ કરેલા વ્યવહારો સનહત) તાત્કાનલકપર્ે બાકી 

ચૂકવવાપાત્ર રકમ અિે એનક્સસ બેન્કિે ચૂકવર્ીપાત્ર બિશે. એનક્સસ બેન્ક કાિણધારકિી 

અસ્કયામતોમાાંથી કુલ બાકી રકમ વસૂલ કરવાિો અનધકાર ધરાવશે. બેન્ક વધુમાાં કુલ બાકી રહેતી 

રકમ બેન્ક સાથે કાિણધારકિા િામ પર જાળવવામાાં આવતાાં િાર્ાાં / ડિપોનઝટ / એકાઉન્ટમાાંથી 

કુલ બાકી રહેતી રકમ વસૂલ કરવા પર્ અનધકૃત ગર્ાશે. 
 

L) ખુલાસો 
 

એનક્સસ બેન્ક RBI દ્વારા અનધકૃત કરવામાાં આવેલ ક્રેડિટ બ્યુરો સાથ ેજોિાર્ કરી શકે છે અિે 

તમારા વતણમાિ બેલેન્સ, ચૂકવર્ીિી સમયરેખા, ભૌગોનલક નવગતો સનહત પરાંતુ તેટલા પૂરતી 

મયાણડદત િ હોય તેવી ક્રેડિટ માનહતીિુાં આદાિ-પ્રદાિ કરી શકે છે. ક્રેડિટ બ્યુરો ધીરાર્ આપવુાં 

જોઇએ અથવા િ આપવુાં જોઇએ તેિા સાંબાંનધત કોઇ અનભપ્રાય, સૂચિ અથવા ડટપ્પર્ી પૂરાં 

પાિતુાં િથી. ત ેતમારા શે્રિ નહતમાાં છે ક ેસમયસર રીતે જરૂરી બાકી ચૂકવવાપાત્ર રકમ ચૂકવીિે 

સારો ક્રેડિટ ઇનતહાસ જાળવવામાાં આવ.ે ક્રેડિટ બ્યુરોિી ઉપનસ્થનતિા કારર્ે, જવાબદાર ગ્રાહકો 



ધીરાર્ પ્રદાતાઓ પાસેથી વધુ સારી શરતોએ વધ ુ ઝિપી અિે વધ ુ સ્પધાણત્મક સેવાઓિી 

અપેક્ષા રાખી શકે છે. ગ્રાહકો દ્વારા ચૂકવર્ીમાાં કસૂર અાંગ ેમાનહતી ક્રેડિટ બ્યુરોિે ઉપલબ્ધ 

બિશે જે ભનવરયિી જરૂડરયાતો માટે તમારી ધીરાર્ યોગ્યતાિે પ્રભાનવત કરશે. એનક્સસ બેન્ક 

ગ્રાહકિી માનહતીિો અહેવાલ માનસક ધોરર્ે અથવા બેન્ક અિે ક્રેડિટ બ્યુરો વચ્ચે પરસ્પર સાંમત 

થયેલા આવા કોઇ અન્ય સમય ેપૂરો પાિવામાાં આવશ.ે  
 

એનક્સસ બેન્કિે સૂનચત કરાયેલા કોઇ નબનલાંગ નવવાદિા ડકસ્સામાાં, બેન્ક આવા નવવાદિુાં 

નિરાકરર્ િ થાય ત્યાાં સુધી ક્રેડિટ બ્યુરોિે માનહતી પૂરી પાિવાિુાં મુલતવી રાખશે. કાિણધારક તે 

બાબત સ્વીકારે છે ક ેએનક્સસ બેન્ક કાિણધારક દ્વારા તેિા / તેર્ીિી જવાબદારી અદા કરવામાાં 

કરાયેલી કોઇ કસૂરિા સાંદભણમાાં માનહતી સનહત કોઇ પ્રવતણમાિ અથવા સમય સમય પર બેન્ક 

દ્વારા નિધાણડરત કરવામાાં આવ ેતેવા કોઇ અન્ય ક્રેડિટ બ્યુરો સાથે, એનક્સસ બેન્ક યોગ્ય અિે 

જરૂરી ગર્ ેત ેરીતે કાિણધારક / એિ-ઓિ કાિણધારક(કો) સાંબાંનધત માનહતીિુાં આદાિ-પ્રદાિ કરવા 

અનધકૃત છે. તદિુસાર, આવા ક્રેડિટ બ્યુરોિે માનહતી પૂરી પાિવા એિ-ઓિ કાિણધારક(કો) 

તરફથી સાંમનત આપે છે. આવી સાંસ્થાઓ ત્યારબાદ બેન્ક / િાર્ાકીય સાંસ્થાઓ અિે અન્ય 

ધીરાર્કતાણઓિે પ્રસાંસ્કરર્ કેરલી માનહતી અથવા િેટા અથવા તેિી પ્રોિક્ટ ઉપલબ્ધ કરાવી શકે 

છે. ક્રેડિટ બ્યુરોમાાં, ક્રેડિટ બ્યુરો, ક્રેડિટ રેફરન્સ એજન્સી, ક્રેડિટ ઇન્ફોમેશિ કાંપિીઓ અથવા 

ઋર્ધારકો સાંબાંનધત ક્રેડિટ માનહતી એકનત્રત કરવા, વ્યવનસ્થત કરવા અિે પ્રસાડરત કરવાિા 

હેતુથી RBI દ્વારા રચાયેલી અિે અનધકૃત કરાયેલી કોઇ અન્ય સાંસ્થાિો સમાવેશ થાય છે. 
 

જો કાિણધારક એનક્સસ બેન્ક / તેિી સહાયક સાંસ્થાઓ / પેટા સાંસ્થાઓ / એજન્ટ તરફથી કોઇ 

પ્રત્યક્ષ માકેકટાંગ અથવા ટેનલકૉનલાંગ / ટેલીસેલ્સ કૉલ મેળવવા િ ઇચ્છતા હોય તો કાિણધારક 

'TRAI' વેબસાઇટ ઉપર પૂરી પિાયેલી નવગતો અિુસાર 'પ્રદાતા ગ્રાહક પસાંદગી િોંધર્ી'માાં 

િોંધર્ી કરાવીિે ત ેસેવા બાંધ કરાવી શકે છે. 
 

એનક્સસ બેન્ક બેનન્કાંગ કોડ્સ એન્િ સ્ટાન્િિણ બોિણ ઓફ ઇનન્િયા (BCSBI)િુાં સભ્ય છે. કૃપા કરીિે 

BCSBI કોિ અિુસાર અમારી પ્રનતબદ્ધતા જોવા માટે અમારી વેબસાઇટિા હોમપેજિી 

મુલાકાત લો. 
 

M) લવાદી જોગવાઇ 
 

આ વતણમાિ જોગવાઇઓમાાંથી ઉદભવતા તમામ નવવાદો, મતભેદો અિે / અથવા દાવાઓ, 

અથવા તેિે કોઇપર્ રીતે સ્પશણતા અથવા સાંબાંનધત અથવા તેિા અથણઘટિો, મતલબો અિે 

અસરો અથવા અત્રેિા પક્ષકારોિા અનધકાર, જવાબદારીઓ અિે દેવાઓ ધીરાર્કતાણ / બેન્ક 

દ્વારા િામાાંડકત કરવામાાં આવેલા એકમાત્ર લવાદિે સોપવામાાં આવશ ેઅિે લવાદી દ્વારા તેિુાં 

સમાધાિ કરવામાાં આવશ.ે આ કાયણવાહી લવાદી અિે સુલેહ અનધનિયમ 1996, અથવા તેિા 

કોઇ વૈધાનિક સુધારાઓિી જોગવાઇઓ સાથે સુસાંગત રહીિે કરવામાાં આવશે, અિે લવાદ 

તરીકે કાયણ કરી રહેલા આ રીતે નિમવામાાં આવેલા વ્યનક્તિા મૃત્યુ, અનિચ્છા, ઇિકાર, બેદરકારી, 

અક્ષમતા અથવા અસક્ષમતાિા ડકસ્સામાાં ધીરાર્કતાણ / બેન્ક એકમાત્ર લવાદ તરીકે િવા 

લવાદિી નિમણાંક કરી શકે છે. લવાદે તેિા ફેંસલા માટે કોઇ કારર્ો આપવાિી જરૂડરયાત રહેશે 



િહીં અિે લવાદિો ફેંસલો આખરી અિે તમામ સાંબાંનધત પક્ષકારોિે બાંધિકતાણ રહેશ.ે લવાદી 

કાયણવાહી માત્ર મુાંબઇમાાં હાથ ધરવામાાં આવશે. 
 

N) પ્રનતબાંધક જોગવાઇ 
 

આાંતરરાષ્ટ્રીય ક્રેડિટ કાિણ પ્રનતબાંનધત ચીજ-વસ્તુઓિી ખરીદી જેવી ક ેલોટરી ડટડકટ, નિષેધ 

અથવા પ્રનતબાંનધત મેગેનઝિો, જુગારમાાં ભાગ લેવા, કૉલ બેક સેવાઓિી ચૂકવર્ી અિે / 

અથવા તેવી ચીજ-વસ્તુઓ / પ્રવૃનતઓ જેિા માટે નવદેશ નવનિમયિા ઉપાિ માંજૂર િ હોય 

તેિા માટે ઇન્ટરિેટ ઉપર અથવા અન્યથા ઉપયોગ કરી શકાશે િહીં. 
 

O) FEMA (નવદશે નવનિમય પ્રબાંધિ અનધનિયમ) 
 

i) ભારતિી બહાર વ્યવહાર હાથ ધરતી વખતે કાિણિો ઉપયોગ RBIિા નવનિમય નિયાંત્રર્ નિયમિો 

અિે નવદેશ નવનિમય પ્રબાંધિ અનધનિયમ, 1999 સનહત લાગુ પિતાાં કાયદા અિુસાર જ 

કરવાિો રહેશે અિે તેમ કરવામાાં નિરફળતાિા ડકસ્સામાાં, તમે ફોજદારી કાયણવાહી માટે 

જવાબદાર ઠરી શકો છો. 
 

ii) ક્રેડિટ કાિણિો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રોનિક / ઇન્ટરિેટ ટ્રેકિાંગ પોટણલ મારફતે ઓવરસીઝ ફોરેક્સ ટ્રેકિાંગ 

માટે પ્રત્યક્ષ / અપ્રત્યક્ષ ચૂકવર્ીઓ કરવા માટે કરી શકાશે િહીં. 
 

iii) કાિણ ઉપયોગ માટે, ભારત અિે નવદેશ બન્િેમાાં માન્ય છે. જોકે તે િેપાળ અિે ભૂતાિમાાં નવદેશી 

ચલર્માાં વ્યવહાર હાથ ધરવા માટે માન્ય િથી. 
 

iv) માત્ર NRI ગ્રાહકો માટે એનક્સસ બેન્ક NRE એકાઉન્ટમાાંથી ઓટો પે પદ્ધનત દ્વારા 100% 

ચૂકવર્ી ફરનજયાત કરવાિી રહેશે. 
 

v) NRI ગ્રાહકો માટે રોકિ ચૂકવર્ી સ્વીકાયણ રહેશે િહીં. 
 

P) કાિણ એકાઉન્ટમાાં અિનધકતૃ ઇલકે્ટ્રોનિક બનેન્કાંગ ટ્રાન્ઝેક્શિ 
 

1) જે ગ્રાહકો બેન્કિે માન્ય મોબાઇલ િાંબર પૂરો િ પાિે તેમિે બેન્ક ATM રોકિ ઉપાિ નસવાય 

ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્ઝેક્શિિી સુનવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવતી િથી. 
 

2) ગ્રાહક સાત (7) ડદવસોિી અાંદર ગ્રાહકિે ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલા કોઇ સ્ટેટમેન્ટ / અહેવાલો 

ઉપર ટ્રાન્ઝેક્શિ / બેલેન્સિી નવગતોમાાં અનસ્તત્વ ધરાવતી નવસાંગતતાઓ અાંગ ેલેનખતમાાં માનહતી 

પૂરી પાિશે. 
 

3) જો બેન્ક કામકાજિા સાત (7) ડદવસો બાદ તેિી નવરદ્ધિી કોઇ માનહતી પ્રાપ્ત કર ેતો ગ્રાહકિી 

જવાબદારી બેન્ક બોિ ે માન્ય કરેલી પોનલસી અિુસાર નિધાણડરત કરવામાાં આવશે, જે બેન્કિી 

વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. 
 



4) બેન્ક દ્વારા નિયમો અિે શરતો અિુસાર ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા દસ્તાવેજી સ્વરૂપમાાં જાળવવામાાં 

આવતી તમારી સૂચિાઓિી તમામ િોંધો અિે તવેી અન્ય નવગતો (કરવામાાં આવેલી અથવા પ્રાપ્ત 

થયેલી ચૂકવર્ીઓ સનહત પરાંતુ ત ેપૂરતી મયાણડદત િહીં) આવી સૂચિાઓ અિે તેવી અન્ય નવગતો 

માટે તમારી નવરદ્ધિો નિર્ાણયક પુરાવો ગર્વામાાં આવશ.ે 
 

5) જાર્ કરવાિા સમય અિે / અથવા એકાઉન્ટ ઉપર કરવામાાં આવેલા વ્યવહારો સાંબાંનધત કોઇ 

નવવાદિા ડકસ્સામાાં અથવા કનથત એકાઉન્ટિા સાંદભણમાાં કોઇ અન્ય બાબતિા સાંબાંધમાાં બેન્ક 

સમયિી ખરાઇ કરવા અિે / અથવા નવવાડદત વ્યવહારિી પ્રામાનર્કતા તપાસવાિો અનધકાર 

અબાનધત રાખ ેછે અિે ત્રાનહત પક્ષકાર ઉચાપાતિા કારર્ે તમારા કાિણ એકાઉન્ટમાાં કરવામાાં આવેલા 

અનિનધકૃત વ્યવહારોિા ડકસ્સામાાં અથવા જયારે તમે ઉચાપાતમાાં કોઇ પ્રદાિ કયુણ િથી ત ેડકસ્સામાાં 

તમારી જવાબદારી "ગ્રાહક સાંરક્ષર્ -અિનધકૃત ઇલેક્ટ્રોનિક બેનન્કાંગ વ્યવહારોમાાં ગ્રાહકોિી મયાણડદત 

જવાબદારી" અાંગે RBIિા પડરપત્રમાાં આપેલા ડદશાનિદેશો અિુસાર સાંચાનલત થશે. સમય સમય પર 

કરવામાાં આવેલા સુધારા મુજબ નિયમિોમાાં કરવામાાં આવેલા કોઇપર્ ફેરફારો જે-તે સમય ેલાગુ 

પિશ ેઅિે બાંધિકતાણ ગર્ાશ.ે 
 

6) ગ્રાહક સાંભાળ / ગ્રાહક ફડરયાદ નિવારર્ સાંપકણ નવગતો માટે, કૃપા કરીિે અમારી વેબસાઇટ 

www.axisbank.com/supportિી મુલાકાત લો. 
 

Q)   નસક્યોિણ ક્રડેિટ કાિણ  

 
1) નસક્યોિણ ક્રેડિટ કાિણ હેઠળ અથવા બેન્ક દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવેલી અન્ય કોઇ સુનવધા માટે 

ડફક્સ ડિપોનઝટ ગ્રાહક તરફથી ચૂકવવાપાત્ર તમામ બાકી રકમ હોય તેવા તમામ િાર્ાાંિી અાંનતમ 

બાકી માટે અનવરત સલામતી તરીક કાયણ કરશે. 
 

2) ચૂકવર્ીમાાં કસૂર અથવા માગર્ી ઉપર ક્રેડિટ સુનવધા અથવા સુનવધાઓિી પુિોઃચૂકવર્ી િ 

કરવામાાં આવ ેતે ડકસ્સામાાં બેન્ક ડફક્સ / ટમણ ડિપોનઝટિે નિધાણડરત સમય પહેલા વટેવવા અથવા 

અત્રે ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલી અથવા કોઇપર્ સમય ેજાળવવામાાં આવેલી જામીિો / ડફક્સ 

અથવા ટમણ ડિપોનઝટિી સામે રકમ મજરે લેવા અથવા બેન્ક દ્વારા વાજબી માિવામાાં આવે તે રીતે 

તેિી પુિોઃફાળવર્ી તમામ જરૂરી પગલાાંઓ હાથ ધરી શકે છે અિે તેિી કોઇપર્ શાખાઓમાાં બેન્ક 

સાથેિા એકાઉન્ટ(સ)માાં ગ્રાહકિી જવાબદારી ભરપાઇ કરવા તરફ ચોખ્ખી રકમ તેિી સામે સરભર 

કરી શકે છે. 
 

3) બેન્ક એકમાત્ર પોતાિી નવવેકબુદ્ધી પર ગ્રાહકિી પાત્રતાિા આધારે નસક્યોિણ ક્રેડિટ કાિણ સાથે 

સાંલગ્િ ડફક્સ ડિપોનઝટ પરથી લીયિ દૂર કરવાિો અનધકાર ધરાવ ેછે. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ખુલાસોોઃ 
 

બેન્ક, તેિા કમણચારીઓ, એજન્ટ અથવા કોન્ટ્રાક્ટર કોઇપર્ પ્રકારિા કોઇ નવલાંબ, નવક્ષેપ, મોકૂફી, 

નિવારર્ અથવા નવિાંતી મેળવવામાાં અિે પ્રડક્રયા કરવામાાં તથા પ્રનતભાવો ઘિવામાાં તથા પરત 

કરવામાાં બેન્કિી ભૂલ અથવા વપરાશકતાણિા માનહતી સાંચાર ઉપકરર્ો અિે કોઇ સેવા પ્રદાતા તથા 

બેન્કિી વ્યવસ્થાિા િેટવકણ તરફ મોકલવામાાં આવતી અિે પ્રાપ્ત કરાતી કોઇ માનહતી અથવા 

સાંદેશિા પ્રસારર્િી કોઇ નિરફળતા, નવલાંબ, નવક્ષેપ, મોકૂફી, નિયાંત્રર્ અથવા ભૂલ અથવા 

વપરાશકતાણ, બેન્કિી વ્યવસ્થા અથવા કોઇ સેવા પ્રદાતા અિે / અથવા આવી સેવાઓ પૂરી પાિિાર 

કોઇ ત્રાનહત પક્ષકાર ક ેજે સુનવધા પૂરી પાિવા જરૂરી હોય તેવા માનહતી સાંચાર ઉપકરર્િા કોઇ 

ભાંગાર્, નવક્ષેપ, મોકૂફી અથવા નિરફળતામાાંથી સજાણતા અથવા તેિી સાથ ેસાંબાંનધત પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ 

અથવા પડરર્ામસ્વરૂપી આવક, િફા, વ્યવસાય, કરારો, અપેનક્ષત બચતો અથવા પ્રનતિા સનહત પરાંતુ 

ત ેપૂરતા મયાણડદત િહીં તેવા િુકસાિ અથવા ક્ષનત, તેમજ વપરાશકતાણ અથવા કોઇ વ્યનક્ત દ્વારા 

વેઠવામાાં આવેલા સાંભનવત હોય ક ેિ હોય તેવા સોલટવેર સનહત કોઇ સાધિિા ઉપયોગ અથવા 

મૂલ્યમાાં િુકસાિ  માટે જવાબદાર ગર્ાશ ેિહીં. એનક્સસ બેન્ક એકમાત્ર પોતાિી નવવેકબુદ્ધીિા 

આધારે, બાહ્ય સેવા પ્રદાતા/ઓ અથવા એજન્ટિી સેવાઓિો ઉપયોગ તેિી પ્રોિક્ટિા સાંદભણમાાં 

જરૂરી અથવા આવશ્યક હોય તેવી શરતોએ કરી શકે છે. 
 

 એનક્સસ બેન્ક કામકાજિા 21 ડદવસિી અાંદર અરજી ફોમણિી નસ્થનત અાંગે જાર્કારી પૂરી 

પાિશે. 
 

 એનક્સસ બેન્ક કોઇ િીલ્સ, નગલટ્સ, વાઉચસણ, ડરવૉિણ પોઇન્ટ્સિા ડરિમ્પ્સિ, કાિણ સડક્રય 

અથવા રદ કરવા માટે ક્યારેય પર્ કાિણ CVV, PIN, OTP અથવા ઇન્ટરિેટ પાસવિણ પૂછતુાં 

િથી. કૃપા કરીિે કૉલ/ઇમેઇલ ઉપર આવી નવિાંતીઓિી અવગર્િા કરો. કોઇપર્ 

વાતાણલાપ પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ ઉપર બેન્કિા સાંપકણ િાંબરોિી ખાતરી કરો. 
 

 કૃપા કરીિે કોઇ ઑિલાઇિ / ઇ-કોમસણ વ્યવહારો પ્રારાંભ કરતાાં પહેલા વેબસાઇટ 

અિે/અથવા પોટણલિી સત્યતાિી ખાતરી કરો. તેવી િકલી વેબસાઇટથી સાવધાિ રહો જે 

તમારી પાસેથી તમારા િાર્ાાંિી ઉચાપાત કર ેછે. 
 

 બેન્ક દ્વારા જારી કરવામાાં આવેલુાં કાિણ ગ્રાહકિા વ્યનક્તગત ઉપયોગ માટે છે. બેન્ક ત્રાનહત 

પક્ષકાર વતી અથવા તેિા લાભ માટે કરવામાાં આવેલા વ્યવહારોિે પ્રોત્સાહિ અથવા 

સમથણિ આપતુાં િથી. 
 

 વેપારી ડરફાંિ / આાંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારો માટે નવવાદોિા ડકસ્સામાાં, ચલર્િી કકાંમતમાાં 

ઉતાર-ચઢાવિા કારર્ે સજાણયેલા દરોિો તફાવતિી ચૂકવર્ી ગ્રાહક દ્વારા કરવાિી રહેશ.ે  



સાંપકણ માધ્યમો 
 

ગ્રાહક સેવા િાંબરો 
 

1860 500 5555 અથવા 1860 419 5555 ભારતમાાં કોઇપર્ લેન્િલાઇિ અથવા સેલ 

ફોિ ઉપરથી ઉપલબ્ધ 
 

ACE ક્રેડિટ કાિણ માટે: 1860 419 1919 

બગણન્િી પ્રાઇવેટ કાિણ માટેોઃ 1800 210 8888 

નપ્રનમયમ કાિણ માટેોઃ નવસ્ટારા ઇનન્ફનિટ, ડરઝવણ, નસલેક્ટ, એટલાસ, માઇલ્સ અિે મોર 

વલ્િણ નસલેક્ટ અિે ઇનન્ફનિટ માટે, કૃપા કરીિે સાંપકણ કરોોઃ 1800 419 0065 
 

+91 - 22-27648000 ભારત નસવાયિા દેશોમાાંથી સાંપકણ માટે. 
 

ઇમેઇલ ID: axisbank.com/support 

ACE ક્રેડિટ કાિણ માટે ઇમેઇલ ID : service.acecard@axisbank.com 
 

LIC કાિણ માટે: 1800 419 0064 

ઇમેઇલ ID: liccards@axisbank.com 
 
 

ફડરયાદ નિવારર્/ ફડરયાદ ઉપરિા સ્તરે મોકલવી 
 

પ્રનત, 
 

શ્રી. કેઇસર નપન્ટો, િોિલ ઓડફસર 
 

એનક્સસ બેન્ક લી., NPC1, 5મો માળ, "ગીગાપ્લેક્સ", પ્લોટ િાં. I.T.5, MIDC, એરોલી િોલેજ 

પાકણ, એરોલી, િવી મુાંબઇ - 400 708. ઇમેઇલ ID: nodal.officer@axisbank.com, ફોિોઃ 91-

080-61865200. સમયોઃ સવારે 9.30 થી સાાંજે 5.30 (સોમવારથી શુક્રવાર) 
 

સવારે 9.30 થી બપોરે 2.00 (શનિવાર) બેન્ક રજાઓ નસવાય 

 


