
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುು 
ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರಿಗರ / ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಳ ಅರ್ಜ್ದಲರರಿಗರ / ಬಲಯಾಂಕ್ನ ಗಲೆಹಕರು / 

ಬಲಯಾಂಕ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಉತ್ಪನನದಲ್ಲಾ ಆಸಕ್ತಿಯನುನ ಹರ ಾಂದಿರುವ ಸಲವ್ಜನಿಕರ ಸದಸಯರಿಗರ 
ತ್ಕ್ಷಣದಿಾಂದ ಈ ಕ್ರಳಗರ ನಿೀಡಿರುವ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ೆಮುಖವಲದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ುಿ ಷರತ್ುಿಗಳು 
ಮತ್ು ಿಎಲ್ಲಾ ಮಲಹಿತಿಗಳು ಅನವಯಿಸುತ್ಿದರ. MITC ಬದಲ್ಲವಣರಗರ ಒಳಪ್ಟ್ಟಿರುತ್ಿದರ. ತಿಳಿಸಲ್ಲದ 
ಹರಚ್ುುವರಿ MITC ಗಳು ಮತ್ು ಿ ಬಲಯಾಂಕ್ನ ಕ್ಲರ್ು್ದಲರರ ಒಪ್ಪಾಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ು ಿ
ಷರತ್ುಿಗಳರ ಾಂದಿಗರ ಓದಬರೀಕು. 
 

A) ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಷೆಡ್ಯಯಲ್ 

 

1. ಸೆೇರ್್ಡೆ, ವಾರ್ಷ್ಕ ಮತ್ುು ಆಡ್-ಆನ್ ಕಾಡ್್ ಶುಲ್ಕ 
 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

ಪ್ೆಕ್ಲರ 

ಸರೀಪ್್ಡರ ಶುಲ್ಕ 
(ರ .) 

ವಲರ್ಷ್ಕ ಶುಲ್ಕ 2ನರೀ 
ವಷ್ದಿಾಂದ (ರ .) 

ಆರ್ಡ-ಆನ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಇನರಫೈನರೈಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ 

ಶೂನಯ ಶೂನಯ ಶೂನಯ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಬಝ್ 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 
750 750 ಶೂನಯ 

ಇಾಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್  

500 500 ಶೂನಯ 

ಫ್ಲಿಪ್ಕ್ಲಟ್್ ಎಕ್ತಿಸ್ 

ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 
500 500 ಶೂನಯ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಫ್ಲೆೀಚಲರ್ಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ 

250 250 ಶೂನಯ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಫ್ಲೆೀಚಲರ್ಜ್ ಪ್ಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ 

350 350 ಶೂನಯ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ACE 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

499  

(ಕ್ಲರ್ಡ್ ಸರಟಪ್ 

499 

ಖಚ್ು್ ಮಲಡಿದ ರ . 
ಶೂನಯ 
(ಹಿಾಂದಿನ 



 

 

ಮಲಡಿದ 45 

ದಿನಗಳಲ್ಲಾ ಖಚ್ು್ 
ಮಲಡಿದ ರ . 

10000 ವರಚ್ುದ ಮೀಲ್ರ 
ಮನಲನ) 

2,00,000 ವರಚ್ುದ 
ಮೀಲ್ರ ಮನಲನ) 

ವಷ್ದಲ್ಲಾ  

ಸರಲ್ರಕ್ಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್  

3,000 

(ಬಗ್ಾಂಡಿ 

ಖಲತರದಲರರಿಗರ 
ಶೂನಯ)  

3,000 

(ಬಗ್ಾಂಡಿ 

ಖಲತರದಲರರಿಗರ ಶೂನಯ) 

ಶೂನಯ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ 
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

5,000 5,000 
ಶೂನಯ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಬಗ್ಾಂಡಿ ಪ್ರೈವರೀಟ್ 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

50,000 (ಬಗ್ಾಂಡಿ 

ಪ್ರೈವರೀಟ್ 

ಖಲತರದಲರರಿಗರ 
ಶೂನಯ) 

50,000 (ಬಗ್ಾಂಡಿ 

ಪ್ರೈವರೀಟ್ 

ಖಲತರದಲರರಿಗರ ಶೂನಯ) 

ಶೂನಯ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ರಿಸರ್ವ್ 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 
50,000 50,000 

ಶೂನಯ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಮಲಯಗನಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ 

10,000 10,000 

ಶೂನಯ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ವಿಸಲಿರಲ 
ಇನರಫೈನರೈಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ 

10,000 10,000 

ಶೂನಯ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ವಿಸಲಿರಲ 

ಸಿಗರನೀಚ್ರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ 

3,000 3,000 

ಶೂನಯ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ವಿಸಲಿರಲ 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 
1,500 1,500 

ಶೂನಯ 

ಪ್ರೆವಿಲ್ರೀರ್ಜ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ 
1,500 1,500 

ಶೂನಯ 



 

 

ಮೈಲ್ಿ ಮತ್ುಿ ಮೊರ್ 

ವಲ್ಡ್ ಸರಲ್ರಕ್ಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ 

10,000 4,500 

ಶೂನಯ 

ಮೈಲ್ಿ ಮತ್ುಿ ಮೊರ್ 

ವಲ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 
3,500 3,500 

ಶೂನಯ 

ನಿಯೀ 250 250 
ಶೂನಯ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಔರಲ 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 
749 749 

ಶೂನಯ 

LIC ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಳು ಶೂನಯ ಶೂನಯ ಶೂನಯ 

ಸಿಗರನೀಚ್ರ್ ವಿಥ್ 
ಟ್ಲೆವರಲ್ ಬರನಿಫ್ಲಟ್ಿ 

1,500 

1,000 (ಹಿಾಂದಿನ 

ವಷ್ದಲ್ಲಾ ಖಚ್ು್ ಮಿತಿ 
ರ . 2.4 ಲ್ಕ್ಷಗಳ 

ವರಚ್ುದ ಮೀಲ್ರ ಮನಲನ) 
 

ಶೂನಯ 

ಮೈ ವಿಾಂಗ್ಸಿ 1,200 500 ಶೂನಯ 

ಮೈ ಚಲಯ್ಸಿ 
250 (ಇಮೀರ್ಜ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ಗರ ಹರಚ್ುುವರಿ 
ರ . 150 ಶುಲ್ಕ) 

250 

ಶೂನಯ 
ಇಲ್ಾ (ಇಮೀರ್ಜ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕ 
ರ . 150) 

ಮೈ ಜರ ೀನ್ 500 500 

ಶೂನಯ 

ಮೈ ಬಿಸಿನರಸ್ 999 499 ಶೂನಯ 
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

ಪ್ೆಕ್ಲರ 

ಸರೀಪ್್ಡರ ಶುಲ್ಕ 
(ರ .) 

ವಲರ್ಷ್ಕ ಶುಲ್ಕ 2ನರೀ 
ವಷ್ದಿಾಂದ (ರ .) 

ಆರ್ಡ-ಆನ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ 



 

 

ಪ್ಲಾಟ್ಟನಾಂ 

500 (ಕ್ಲರ್ಡ್ ಸರಟ್-

ಅಪ್ ಮಲಡಿದ 45 

ದಿನಗಳಲ್ಲಾ ಖಚ್ು್ 
ಮಲಡಿದ ರ .5,000 

ವರಚ್ುದ ಮೀಲ್ರ 
ಮನಲನ) 

200 (ಹಿಾಂದಿನ 

ವಷ್ದಲ್ಲಾ ಖಚ್ು್ 
ಮಲಡಿದ 
ರ .1,00,000 ವರಚ್ುದ 

ಮೀಲ್ರ ಮನಲನ) 

ಶೂನಯ 

ಟ್ರೈಟ್ಲನಿಯಾಂ 

250 (ಕ್ಲರ್ಡ್ ಸರಟಪ್ 

ಮಲಡಿದ 45 

ದಿನಗಳಲ್ಲಾ ರ . 

2,500 ವರಚ್ುದಲ್ಲಾ 
ಮನಲನ 
ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ) 

100 (ಹಿಾಂದಿನ 

ವಷ್ದಲ್ಲಾ ರ . 50,000 

ವರಚ್ುದಲ್ಲಾ ಮನಲನ 
ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ) 

ಶೂನಯ 

ಮೈ ಜರ ೀನ್ ಈರ್ಜ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ 
500 500 

ಶೂನಯ 

ಪ್ರೈರ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್ಟನಾಂ 

ಶೂನಯ 250 (ಹಿಾಂದಿನ 

ವಷ್ದಲ್ಲಾ ರ . 20,000 

ವರಚ್ುದಲ್ಲಾ ಮನಲನ 
ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ) 

ಶೂನಯ 

ಪ್ರೈರ್ಡ ಸಿಗರನೀಚ್ರ್ 

ಶೂನಯ 500 (ಹಿಾಂದಿನ 

ವಷ್ದಲ್ಲಾ ರ . 40,000 

ವರಚ್ುದಲ್ಲಾ ಮನಲನ 
ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ) 

ಶೂನಯ 

 
 

2. ಹಣಕಾಸು / ಬಡ್ಡ ಿಶುಲ್ಕ (12ನೆೇ ಜಯನ್ 2021 ರಂದ ಜಾರಗೆ ಬರಲಿದೆ) 
 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 
ವರೀರಿಯಾಂಟ್ 

ವಿಸೃತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೀಲ್ರ 
ಬಲಕ್ತ ಉಳಿದ ಬಡಿಡ 

ನಗದು ಮುಾಂಗರ್ಗಳ ಮೀಲ್ಲನ 

ಬಡಿಡ 
ಮಲಸಿಕ 

ದರ 
ವಲರ್ಷ್ಕ ದರ 

ಮಲಸಿಕ 

ದರ 
ವಲರ್ಷ್ಕ ದರ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಾಂಡಿ 1.5% 19.56% ಪ್ೆತಿ 1.5% 19.56% ಪ್ೆತಿ 



 

 

ಪ್ರೈವರೀಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ವಷ್ ವಷ್ 

ಪ್ರೈರ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್ಟನಾಂ, ಪ್ರೈರ್ಡ 

ಸಿಗರನೀಚ್ರ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

2.95% 

ಪ್ೆತಿ 

ತಿಾಂಗಳು 

41.75% 

ಪ್ೆತಿ ವಷ್ 

2.95% 

ಪ್ೆತಿ 

ತಿಾಂಗಳು 

41.75% 

ಪ್ೆತಿ ವಷ್ 

ಪ್ರೆವಿಲ್ರೀರ್ಜ/ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಆಯ್ಕಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್/ಎಕ್ತಿಸ್ 

ಬಲಯಾಂಕ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್/ ಮೈಲ್ಿ ಮತ್ು ಿಇನನಷುಿ 
ವಲ್ಡ್ ಸರಲ್ರಕ್ಿ ಕ್ಲರ್ಡ್/ ಮೈಲ್ಿ 
ಮತ್ು ಿಇನನಷುಿ ವಲ್ಡ್ ಕ್ಲರ್ಡ್/ 

ಮೈ ಜರ ೀನ್ / ಮೈ ಚಲಯ್ಸಿ/ 

ಮೈ ವಿಾಂಗ್ಸಿ / ೆರಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ವಿಸಲಿರಲ ಸಹಿ 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ / 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ವಿಸಲಿರಲ 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ / ಪ್ಲಾಟ್ಟನಾಂ / 

ಟ್ರೈಟ್ಲನಿಯಾಂ / ನಿಯೀ / ಬರ್ಜ / 

ಗರ ೀಲ್ಡ / ಸಿಲ್ವರ್ / ಇಾಂಡಿಯನ್ 

ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ / ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ವಿಸಲಿರಲ ಅನಾಂತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

/ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಔರಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ / ಎಲ್ಐಸಿ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

3.6% 

ಪ್ೆತಿ 

ತಿಾಂಗಳು 

52.86% 

ಪ್ೆತಿ ವಷ್ 

3.6% 

ಪ್ೆತಿ 

ತಿಾಂಗಳು 

52.86% 

ಪ್ೆತಿ ವಷ್ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ / ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಮಲಯಗನಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

3.0% 

ಪ್ೆತಿ 

ತಿಾಂಗಳು 

42.58% ಪ್ೆತಿ 

ವಷ್ 

3.0% ಪ್ೆತಿ 

ತಿಾಂಗಳು 
42.58% ಪ್ೆತಿ 

ವಷ್ 



 

 

Flipkart ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್/ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಫ್ಲೆೀಚಲರ್ಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್/Axis 

ಬಲಯಾಂಕ್ ಫ್ಲೆೀಚಲರ್ಜ್ ಪ್ಾಸ್ 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್/ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ACE ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

3.6% 

ಪ್ೆತಿ 

ತಿಾಂಗಳು 

52.86% ಪ್ೆತಿ 

ವಷ್ 

3.6% ಪ್ೆತಿ 

ತಿಾಂಗಳು 
52.86% ಪ್ೆತಿ 

ವಷ್ 

ಈಸಿ ಕ್ಲರ್ಡ್ /ಮೈ ಜರ ೀನ್ 

ಇಾಂಸಲಿ ಈಸಿ ಕ್ಲರ್ಡ್ / 

ಪ್ರೆವಿಲ್ರೀರ್ಜ ಈಸಿ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

3.4% 

ಪ್ೆತಿ 

ತಿಾಂಗಳು 

49.36% 

ಪ್ೆತಿ ವಷ್ 

3.4% 

ಪ್ೆತಿ 

ತಿಾಂಗಳು 

49.36% 

ಪ್ೆತಿ ವಷ್ 

 
 

ಹಣಕಾಸು / ಬಡ್ಡ ಿಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳು: 
 

1) ಬಡಿಡಯನುನ ವಿಧಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ; 
• ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಪ್ಲವತಿಯ ದಿನಲಾಂಕದಾಂದು ಬಲಕ್ತಯಿರುವ ಒಟುಿ ಮೊತ್ಿವನುನ 
ಪ್ಲವತಿಸದಿದದರರ, ಹಿಾಂದಿನ ಬಲಕ್ತ ಮೊತ್ಿವನುನ ಪ್ೂಣ್ವಲಗಿ ಪ್ಲವತಿಸುವವರರಗರ ಎಲ್ಲಾ ಹರ ಸ 

ವಹಿವಲಟುಗಳಿಗರ (ವಹಿವಲಟು ದಿನಲಾಂಕದಿಾಂದ) ಒಟುಿ ಮೊತ್ಿದ ಮೀಲ್ರ ಬಡಿಡಯನುನ 
ಹಲಕಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. 

• ಹಿಾಂಪ್ಡರಯುವಿಕ್ರಯ ದಿನಲಾಂಕದಿಾಂದ ಪ್ಲವತಿಯ ದಿನಲಾಂಕದವರರಗರ ಎಲ್ಲಾ ನಗದು 
ಮುಾಂಗರ್ಗಳ ಮೀಲ್ರ 

• ಪ್ಲವತಿಯ ದಿನಲಾಂಕದ ನಾಂತ್ರ ಬಲಕ್ತಯಿರುವ ಕನಿಷಠ ಮೊತ್ಿವನುನ ಪ್ಲವತಿಸದಿದದರರ ವಿಳಾಂಬ 

ಪ್ಲವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು / ಬಡಿಡ ಹಲಕಲ್ಲಗುತ್ಿದರ 
• ಇತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಖಲತರಗಳಿಾಂದ ಬಲಯಲ್ರನ್ಿ ವಗಲ್ವಣರಯ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ, ವಗಲ್ವಣರ 
ಮಲಡಿದ ಮೊತ್ ಿಮತ್ುಿ ನಿಮಮ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಖಲತರಯಲ್ಲಾ ಬಲಕ್ತ ಇರುವ ಯಲವುದರೀ ಖರಿೀದಿ ಮೊತ್ಿದ 

ಮೀಲ್ರ ಬಲಯಾಂಕರ್ ಚರಕ್ / NEFT ನಿೀಡಿದ ದಿನಲಾಂಕದಿಾಂದ ತ್ಕ್ಷಣವರೀ ಹಣಕ್ಲಸು ಶುಲ್ಕಗಳು 
ಸರೀರುತ್ಿವರ. 

 

2) ಕ್ಲರ್ಡ್ ಖಲತರಯನುನ ಮುಚ್ಚುದ ನಾಂತ್ರವೂ, ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾನ ಬಲಕ್ತಯನುನ ಸಾಂಪ್ೂಣ್ವಲಗಿ 

ತರರವುಗರ ಳಿಸುವವರರಗರ ಮೀಲ್ಲನ ಹಣಕ್ಲಸು ಶುಲ್ಕಗಳನುನ ಪ್ಲವತಿಸಲ್ಲಗುವುದು. 
3) ಇತ್ರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ು ಿಚಲಜ್ಸ್ 

 



 

 

ಹಿಾಂತರಗರದುಕ್ರ ಳುುವ ನಗದು ಮೀಲ್ರ 
ಶುಲ್ಕಗಳು** 

ನಗದು ಮೊತ್ಿದ 2.5% (ಕನಿಷಿ ರ . 500); 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಾಂಡಿ ಖಲಸಗಿ, ರಿಸರ್ವ್ 

ಮತ್ು ಿಮಲಯಗನಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಲಗಿ ಮನಲನ 
ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ 

ಶಲಖರಗಳಲ್ಲಾ ನಗದು ಪ್ಲವತಿಗರ ಶುಲ್ಕ 
ಬಗ್ಾಂಡಿ ಖಲಸಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಲಗಿ ರ .100 

ಮನಲನ ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ 

ಬದಲ್ಲ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಎಸಿಇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್, ಎಕ್ತಿಸ್ 

ಬಲಯಾಂಕ್ ವಿಸಲಿರಲ ಇನರಫೈನರೈಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್, 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ವಿಸಲಿರಲ ಸಿಗರನೀಚ್ರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್, ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ವಿಸಲಿರಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್, ಮಲಯಗನಸ್, ಮತ್ು ಿರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್, ಬಗ್ಾಂಡಿ ಖಲಸಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್, 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಔರಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್, ಎಕ್ತಿಸ್ 

ಬಲಯಾಂಕ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್, ಎಕ್ತಿಸ್ 

ಬಲಯಾಂಕ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಮೀಲ್ರ 
ರ .100 ಮನಲನ ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ 

ನಕಲ್ು ಹರೀಳಿಕ್ರ ಶುಲ್ಕ ಮನಲನ ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ 

ಬಗ್ಾಂಡಿ ಖಲಸಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಲಗಿ 

ವಿಳಾಂಬ ಪ್ಲವತಿ ಶುಲ್ಕ 

ಮನಲನ ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಏಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗರ 
ವಿಳಾಂಬ ಪ್ಲವತಿ ಶುಲ್ಕ 

ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಒಟುಿ ಪ್ಲವತಿಯು ರ .100 ಕ್ತಕಾಂತ್ 

ಕಡಿಮಯಿದದರರ ಶೂನಯ 
ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಒಟುಿ ಪ್ಲವತಿ ಬಲಕ್ತ ರ . 101 - 

ರ . 300 ನರ್ುವರ ಇದದಲ್ಲಾ ರ . 100 

ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಒಟುಿ ಪ್ಲವತಿ ಬಲಕ್ತ ರ . 301 - 

ರ . 1000 ನರ್ುವರ ಇದದಲ್ಲಾ ರ . 300 

ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಒಟುಿ ಪ್ಲವತಿ ಬಲಕ್ತ ರ . 1001 - 

ರ . 5000 ನರ್ುವರ ಇದದಲ್ಲಾ ರ . 500 

ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಒಟುಿ ಪ್ಲವತಿ ಬಲಕ್ತ ರ . 5001 - 

ರ . 10000 ನರ್ುವರ ಇದದಲ್ಲಾ ರ . 600 



 

 

ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಒಟುಿ ಪ್ಲವತಿ ಬಲಕ್ತ ರ . 10001 

ಮತ್ು ಿಹರಚ್ುು ಇದದಲ್ಲಾ ರ . 700 

 

ಇತ್ರ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಳಿಗಲಗಿ ವಿಳಾಂಬ ಪ್ಲವತಿ 

ಶುಲ್ಕ 

ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಒಟುಿ ಪ್ಲವತಿ ಬಲಕ್ತ ರ . 300 

ಇದದಲ್ಲಾ ಶೂನಯ ಆಗಿರುತ್ಿದರ 
ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಒಟುಿ ಪ್ಲವತಿ ಬಲಕ್ತ ರ . 301 - 

ರ . 500 ನರ್ುವರ ಇದದಲ್ಲಾ ರ . 100 

ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಒಟುಿ ಪ್ಲವತಿ ಬಲಕ್ತ ರ . 501 - 

ರ . 1000 ನರ್ುವರ ಇದದಲ್ಲಾ ರ . 500 

ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಒಟುಿ ಪ್ಲವತಿ ಬಲಕ್ತ ರ . 1001 - 

ರ . 10000 ನರ್ುವರ ಇದದಲ್ಲಾ ರ . 500 

ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಒಟುಿ ಪ್ಲವತಿ ಬಲಕ್ತ ರ . 10,001 

- ರ . 25,000 ನರ್ುವರ ಇದದಲ್ಲಾ ರ . 750 

ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಒಟುಿ ಪ್ಲವತಿ ಬಲಕ್ತ ರ . 25,001 

- ರ . 50,000 ನರ್ುವರ ಇದದಲ್ಲಾ ರ . 1000 

ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಒಟುಿ ಪ್ಲವತಿ ಬಲಕ್ತ ರ . 50,000 

ಗಿಾಂತ್ ಹರಚ್ುು ಇದದಲ್ಲಾ ರ . 1,000 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ Ace ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಲಗಿ 

ಓವರ್-ಲ್ಲಮಿಟ್ ದಾಂರ್*** 

3% of ಮಿತ̲ಿಮಿೀರಿದ ಮೊತ್ ಿ(ಕನಿಷಿ ರ . 
500) 

ಇತ್ರ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್
ಗಳಿಗರ ಓವರ್-ಲ್ಲಮಿಟ್ ದಾಂರ್*** 

 

ಚಲರ್ಜ್ ಸಿಾಪ್ ಮರುಪ್ಡರಯುವಿಕ್ರ ಶುಲ್ಕ 
ಅಥವಲ ನಕಲ್ು ವಿನಾಂತಿ ಶುಲ್ಕ 

ಮನಲನ ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ 

ಹರ ರವಲ್ಯ ಚರಕ್ ಶುಲ್ಕ ಮನಲನ ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ 

ರಿಟನ್್ ಅಥವಲ ಡಿಶಲನರ್ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಲ 
ಆಟ್ರ ೀ ಡರಬಿಟ್ ರಿವಸ್ಲ್ ಅನುನ 
ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಿ (ಬಲಯಾಂಕ್ ಖಲತರಯಲ್ಲಾ ಫಾಂರ್ಡ 
ಇಲ್ಾ) 

ಪ್ಲವತಿ ಮೊತ್ಿದ 2% ಕನಿಷಠ ರ .450, ಗರಿಷಠ. 
ರ . 1,500 ಕ್ರಕ ಒಳಪ್ಟ್ಟಿರುತ್ಿದರ.  
ಬಗ್ಾಂಡಿ ಖಲಸಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಲಗಿ ಮನಲನ 
ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ 

ರರೈಲ್ರವೀ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ಗಳ ಖರಿೀದಿ ಅಥವಲ IRCTC/ಭಲರತಿೀಯ ರರೈಲ್ರವಗಳು ಸ ಚ್ಚಸಿದಾಂತರ 



 

 

ರದುದಗರ ಳಿಸುವಿಕ್ರಯ ಮೀಲ್ಲನ ಹರಚ್ುುವರಿ 

ಶುಲ್ಕ 

ಇಾಂಧನ ವಹಿವಲಟು ಸಚಲ್ರ್ಜ್ 

ವಹಿವಲಟ್ಟನ ಮೊತ್ಿದ 1% (ರ . 400 ರಿಾಂದ 

ರ . 4,000 ರ ನರ್ುವಿನ ಇಾಂಧನ 

ವಹಿವಲಟುಗಳಿಗರ ಮರುಪ್ಲವತಿ ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ. 
ಗರಿಷಠ ಪ್ೆಯೀಜನಗಳು ತಿಾಂಗಳಿಗರ ರ .400; 

ವರರಗರ ರ .250 ವರರಗರ ಪ್ರೈರ್ಡ ಪ್ಲಾಟ್ಟನಾಂಗರ 
ಮಲತ್ರ 

MY Choice, Neo, Buzz, ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ವಿಸಲಿರಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಮತ್ು ಿಎಕ್ತಿಸ್ 

ಬಲಯಾಂಕ್ ವಿಸಲಿರಲ ಸಿಗರನೀಚ್ರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್) 

 ಗರ ಮರುಪ್ಲವತಿ ಅನವಯಿಸುವುದಿಲ್ಾ, 
ಇಾಂಧನ ಹರಚ್ುುವರಿ ಶುಲ್ಕ (ಯಲವುದಲದರ  

ಇದದರರ) ದ ಮೀಲ್ರ ವಿಧಿಸಲ್ಲದ ತರರಿಗರಗಳನುನ  
ಮನಲನ ಮಲರ್ಲ್ಲಗುವುದಿಲ್ಾ ಮತ್ುಿ 
ಕ್ಲರ್ು್ದಲರರು ರ್ರಿಸಬರೀಕ್ಲಗುತ್ಿದರ 
ಎಾಂಬುದನುನ ದಯವಿಟುಿ ಗಮನಿಸಿ 

ವಿದರೀಶ ಹಣ ವಹಿವಲಟು ಶುಲ್ಕ**** 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಮಲಯಗನಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಲಗಿ 

ವಹಿವಲಟ್ಟನ ಮೌಲ್ಯದ 2%; 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಲಗಿ 

ವಹಿವಲಟ್ಟನ ಮೌಲ್ಯದ 1.5%; 

ಬಗ್ಾಂಡಿ ಖಲಸಗಿಗಲಗಿ ಶೂನಯ ಆಗಿರುತ್ಿದರ; 
ಇತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಳಿಗರ ವಹಿವಲಟ್ಟನ 

ಮೌಲ್ಯದ 3.50% 

ವಹಿವಲಟುಗಳಿಗಲಗಿ ಮೊಬರೈಲ್ 

ಎಚ್ುರಿಕ್ರಗಳು 
 

ಮನಲನ ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ 

ಹಲಟ್ ಲ್ಲಸಿಿಾಂಗ್ಸ ವಹಿವಲಟುಗಳು ಮನಲನ ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ 
ಬಲಕ್ತ ವಿಚಲರಣರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮನಲನ ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ 

 
 



 

 

ಗಮನಿಸಿ: i) ಭಲರತ್ ಸಕ್ಲ್ರವು ಸ ಚ್ಚಸಿದಾಂತರ GST, ಎಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಬಡಿಡ ಮತ್ು ಿ ಇತ್ರ 

ಚಲರ್ಜ್ಗಳಿಗರ ಅನವಯಿಸುತ್ಿದರ ಮತ್ು ಿ ಭಲರತ್ ಸಕ್ಲ್ರದ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ೆಕ್ಲರ 

ಬದಲ್ಲವಣರಗರ ಒಳಪ್ಟ್ಟಿರುತ್ಿದರ. 
ii) ಕ್ಲಲ್ಕ್ಲಲ್ಕ್ರಕ ಯಲವುದರೀ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಲ ಚಲಜ್್ಳನುನ ಬದಲ್ಲಯಿಸುವ ಅಥವಲ 

ಯಲವುದರೀ ಹರ ಸ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಲ ಚಲಜ್್ಳನುನ ಗಲೆಹಕರಿಗರ ಕನಿಷಠ ಒಾಂದು ತಿಾಂಗಳ ಕ್ಲಲ್ 

ಸ ಚ್ನರಯಾಂದಿಗರ ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸುವ ಹಕಕನುನ ಬಲಯಾಂಕ್ ಉಳಿಸಿಕ್ರ ಾಂಡಿದರ  
 

*ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ: ಯಲವುದರೀ ಪ್ಲವತಿ ಇಲ್ಾದಿದದರರ ಅಥವಲ ಪ್ಲವತಿಯು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಕನಿಷಠ 
ಮೊತ್ಿಕ್ತಕಾಂತ್ ಕಡಿಮ ಪ್ಲವತಿಯನುನ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರಿಗರ ವಿಧಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ಅಾಂತಿಮ ದಿನಲಾಂಕ. 

ವಿಳಾಂಬ ಪ್ಲವತಿ ಶುಲ್ಕವನುನ ತ್ಪ್ರಪಸಲ್ು, ಪ್ಲವತಿಯ ದಿನಲಾಂಕದಾಂದು ಅಥವಲ ಮೊದಲ್ು ಎಕ್ತಿಸ್ 

ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಖಲತರಗರ ಸಪಷಿ ಹಣವನುನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಲರ್ಬರೀಕ್ಲಗುತ್ಿದರ 
 

**ಹಂತೆಗೆದುಕೆಯಳುುವ ನಗದು ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ: ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನ ಹರ ಾಂದಲಣಿಕ್ರಗರ 
ಅನುಗುಣವಲಗಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ರೀಶನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕಕಮಲಡಿದ ಅವರ ಬಳಕ್ರಯ 

ಆದಯತರಯನುನ ಅವಲ್ಾಂಬಿಸಿ, ಭಲರತ್ ಅಥವಲ ಸಲಗರರ ೀತ್ಿರ ಎಟ್ಟಎಾಂಗಳಿಾಂದ ಹಣವನುನ 
ಹಿಾಂಪ್ಡರಯಲ್ು ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರು ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಅನುನ ಬಳಸಬಹುದು. ಹರೀಳಿದ 

ATM(ಗಳಲ್ಲಾ) ಮೀಲ್ರ ತಿಳಿಸಿದ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪ್ೆಕ್ಲರ ಅಾಂತ್ಹ ಹಿಾಂಪ್ಡರಯುವಿಕ್ರಗಳ ಮೀಲ್ರ ವಹಿವಲಟು 
ಶುಲ್ಕವನುನ ವಿಧಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ ಮತ್ು ಿ ಮುಾಂದಿನ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟನಲ್ಲಾ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರಿಗರ ಬಿಲ್ 

ಮಲರ್ಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ಈ ಶುಲ್ಕಗಳು ಕ್ರೀವಲ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕಗಳು. ಕ್ರಲ್ವು ಎಟ್ಟಎಾಂಗಳು ಬಲಯಾಂಕ್ಗರ 
ಲ್ಲಾಂಕ್ ಮಲರ್ದ ಹಿಾಂಪ್ಡರಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳನುನ ವಿಧಿಸುತ್ಿವರ. 
 

***ಮಿತಿಮಿೇರದ ಶುಲ್ಕ: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನುನ ಮಿೀರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೊತ್ಿವನುನ 
ಉಲ್ಾಾಂಘಿಸಬಹುದಲದ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ೀಲ್ಡರ್ ಪ್ೆಯತಿನಸುವ ಕ್ರಲ್ವು ವಹಿವಲಟುಗಳನುನ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಅನುಮೊೀದಿಸಬಹುದು, ಮಿತಿಮಿೀರಿದ ಮೊತ್ಿದ 2.5% ರಷುಿ ಮಿತಿಮಿೀರಿದ ಶುಲ್ಕ (ಕನಿಷಠ ರ . 

500ಗರ ಒಳಪ್ಟ್ಟಿರುತ್ಿದರ) ವಿಧಿಸಲ್ಲಗುವುದು. ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಲ ಬಡಿಡ ಚಲರ್ಜ್ಗಳ 

ಕ್ಲರಣದಿಾಂದಲಗಿ ಮಿತಿಮಿೀರಿದ ಸಿಿತಿಯು ಸಾಂರ್ವಿಸಬಹುದು. 
 

****ವಿದೆೇಶಿ ಕರೆನಿಿಯಲಿಿನ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಕರರನಿಿ ಹರ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಬರೀರರ 
ಕರರನಿಿಯಲ್ಲಾ ವಹಿವಲಟು ನಡರಸಿದರರ, ಆ ವಹಿವಲಟನುನ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಕರರನಿಿಗರ 
ಪ್ರಿವತಿ್ಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ನರ ಾಂದಿಗರ ವಹಿವಲಟು ಆದ ದಿನಲಾಂಕದಾಂದು ಪ್ರಿವತ್್ನರ 
ನಡರಯುತ್ಿದರ, ಅದು ವಹಿವಲಟು ಮಲಡಿದ ಅದರೀ ದಿನಲಾಂಕವಲಗಿರಬಲರದು. ವಹಿವಲಟು ಯುಎಸ್ 



 

 

ಡಲಲ್ರ್ಗಳಲ್ಲಾ ಇಲ್ಾದಿದದರರ, ಚಲರ್ಜ್ ಮಲಡಿದ ಮೊತ್ಿವನುನ ಯುಎಸ್ ಡಲಲ್ರ್ಗಳಿಗರ ಪ್ರಿವತಿ್ಸುವ 

ಮ ಲ್ಕ ಹಲಗ  ನಾಂತ್ರ ಯುಎಸ್ ಡಲಲ್ರ್ ಮೊತ್ಿವನುನ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಕರರನಿಿಗರ ಪ್ರಿವತಿ್ಸುವ 

ಮ ಲ್ಕ ಯುಎಸ್ ಡಲಲ್ರ್ಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಪ್ರಿವತ್್ನರ ಮಲರ್ಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ಅನವಯವಲಗುವ 

ಕ್ಲನ ನಿನಿಾಂದ ನಿದಿ್ಷಿ ದರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಾದಿದದಲ್ಲಾ, ಉದಲಹರಣರಗರ, ವಸಲಹತ್ು ದಿನಲಾಂಕದಾಂದು, 
ಕರರನಿಿ ಪ್ರಿವತ್್ನರ ಅಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯಮಲಪ್ನದಿಾಂದ (ಪ್ೆಸುಿತ್ ಪ್ೆಸುಿತ್ 3.50%) ಅಾಂತ್ಹ 

ವಹಿವಲಟುಗಳ ಮೀಲ್ರ ಯುಎಸ್ ಡಲಲ್ರ್ನಿಾಂದ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಕರರನಿಿಗರ ಪ್ರಿವತ್್ನರ ದರವು 
VISA/ಮಲಸಿರ್ಕ್ಲರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಿದ ದರಗಳಲ್ಲಾರುತ್ಿದರ. 
 

ಗಲೆಹಕರು ಪ್ಲೆರಾಂಭಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಹ ವಿದರೀಶ ವಹಿವಲಟ್ಟನ ಮರುಪ್ಲವತಿಗರ ಹರಚ್ುುವರಿ 3.5% ಶುಲ್ಕ 
ಅನವಯಿಸುತ್ಿದರ. 
 

ಬಡಿಡ ಲ್ರಕ್ಲಕಚಲರಕ್ರಕ ಉದಲಹರಣರ: 
 
 

ನಿೀವು ಹಿಾಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಕ್ತಗಳನುನ ಪ್ೂಣ್ವಲಗಿ ಪ್ಲವತಿಸಿದಿದೀರಿ ಹಲಗ  ನಿಮಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

ಖಲತರಯಲ್ಲಾ ಯಲವುದರೀ ಮೊತ್ಿವನುನ ಹರ ಾಂದಿಲ್ಾ ಮತ್ುಿ ನಿಮಮ ಮಲಸಿಕ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟ್ಅನುನ ಪ್ೆತಿ 

ತಿಾಂಗಳ 20 ರಾಂದು ಜನರರೀಟ್ ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ ಎಾಂದು ಊಹಿಸಿ. 

 

ನಿೀವು ಜ ನ್ 12 ರಾಂದು ರ .25000 ಕ್ರಕ ಗೃಹರ ೀಪ್ಯೀಗಿ ವಸುಿಗಳನುನ ಖರಿೀದಿಸಿದಿದೀರಿ ಮತ್ು ಿ
ಜ ನ್ 15 ರಾಂದು ರ .5,000 ಕ್ರಕ ಎಟ್ಟಎಾಂನಿಾಂದ ನಗದು ತರಗರದಿದಿದೀರಿ. 

ದಿನಾಂಕ 
ವಹವಾಟಿನ 

ರ್ರಕಾರ 
ಮೊತ್ು ವಿವರಣೆ 

12ನರೀ 
ಜ ನ್ 

ಖರಿೀದಿ ರ .25,000 Dr 
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾ ಮಲಡಿದ 

ಖರಿೀದಿ 

15ನರೀ 
ಜ ನ್ 

ನಗದು 
ಪ್ಡರಯುವುದು 

ರ .5,000 Dr 
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾ ಹಣವನುನ 
ಪ್ಡರಯಲ್ಲಗಿದರ 

20ನರೀ 
ಜ ನ್ 

ಬಲಕ್ತ ರ .35.50 Dr 

ನಗದು ಪ್ಡರಯಲ್ಲಗಿದರ 
ರ . 5,000* 6 ದಿನಗಳು* 

3.6%*12 ತಿಾಂಗಳು/365 

ದಿನಗಳು = Rs. 35.50 



 

 

 
 

ಜ ನ್ 20 ರಾಂದು ಜನರರೀಟ್ ಮಲರ್ಲ್ಲದ ನಿಮಮ ಮಲಸಿಕ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟ್ ಈ ಕ್ರಳಗಿನ 

ನಮ ದುಗಳನುನ ಹರ ಾಂದಿರುತ್ಿದರ 
 
 

ವರೈಯಕಿ್ತಕ ಖರಿೀದಿ ಮತ್ು ಿವಿಚಲರ ನರ್ವಳಿಕ್ರ ಮತ್ು ಿಅನವಯವಲಗುವ ಬಡಿಡದರದ ಆಧಲರದ ಮೀಲ್ರ 
ನಿಜವಲದ ಬಡಿಡ ಲ್ರಕ್ಲಕಚಲರವು ಬದಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. 20ನರೀ ಜ ನ್ ಹರೀಳಿಕ್ರಗರ ನಿಮಮ ಅಾಂತಿಮ ದಿನಲಾಂಕ 

ಜುಲ್ರೈ 10 ಆಗಿದರ. ನಿೀವು ಜುಲ್ರೈ 10 ರಾಂದು ರ . 5000 ಪ್ಲವತಿಸಿದರರ ಮತ್ು ಿಜುಲ್ರೈ 11 ರಾಂದು 
ರ . 10,000 ಯ ಹರ ಸ ಖರಿೀದಿಯನುನ ಸಹ ನಿೀವು ಮಲಡಿದರರ, ಜುಲ್ರೈ 20 ರಾಂದು ಜನರರೀಟ್ 
ಮಲರ್ಲ್ಲದ ನಿಮಮ ಮಲಸಿಕ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟ್ ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ನಮ ದುಗಳನುನ ಹರ ಾಂದಿರುತ್ಿದರ:

20ನರೀ 
ಜ ನ್ 

ನಗದು ವಹಿವಲಟು 
ಶುಲ್ಕ 

ರ .500 Dr 
5000*2.5% = ರ . 125 

ರ . 500 ಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ 

20ನರೀ 
ಜ ನ್ 

ಬಡಿಡಯ ಮೀಲ್ಲನ 

GST 
 

ರ .6.39 Dr 
35.50*18% = 

ರ .6.39 

20ನರೀ 
ಜ ನ್ 

ಶುಲ್ಕದ ಮೀಲ್ರ  
GST 

ರ .90.00 Dr 
500*18% = 

ರ .90 

ಕೆಯಿೇಸಂಗ್ ಬ್ಾಯಲೆನ್ಿ ರ .30,631.89 Dr ಒಟ್ುು ಬ್ಾಕಿ ಮೊತ್ು 



 

 

 

ದಿನಾಂಕ 
ವಹವಾಟಿನ 

ರ್ರಕಾರ 
ಮೊತ್ು ವಿವರಣೆ 

ಓಪ್ನಿಾಂಗ್ಸ ಬಲಯಲ್ರನ್ಿ ರ . 
30,631.89 Dr 

ಹಿಾಂದಿನ ಸರಿೀಟಮಟ್ಟನಾಂದ ಬಲಯಲ್ರನ್ಿ 
ಮುಾಂದ ರ್ಲ್ಲಗಿದರ 

10ನರೀ 
ಜುಲ್ರೈ 

ಪ್ಲವತಿ ರ . 5,000 Cr ಹಿಾಂದಿನ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟ್ ಬಲಕ್ತಗಳ ಪ್ಲವತಿ 

11ನರೀ 
ಜುಲ್ರೈ 

ಖರಿೀದಿಗಳು ರ .10,000 

Dr 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾ ಮಲಡಿದ 

ಖರಿೀದಿಗಳು 
20ನರೀ 
ಜುಲ್ರೈ 

ಬಡಿಡ ರ .1,413.85 

Dr 

ಬರೆೀಕ್ಅಪ್ ರ . 1,413.85 ಕ್ರಳಗರ 
ನಿೀರ್ಲ್ಲಗಿದರ: 

 

a) ರ . 25,000 ರ ಬಡಿಡ @ 3.6% p.m. ಜ ನ್ 12 ರಿಾಂದ ಜುಲ್ರೈ 20 ರವರರಗರ 
(39 ದಿನಗಳು) [ರ . 25,000 x 3.6% x 39 ದಿನಗಳು x 12 ತಿಾಂಗಳು / 365 

ದಿನಗಳು = ರ . 1153.97]. 

 

b) ರ  5000 ರ ಬಡಿಡ @ 3.6% p.m. ಜ ನ್ 21 ರಿಾಂದ ಜುಲ್ರೈ 10 ರವರರಗರ (20 

ದಿನಗಳು) [5000 x 3.6% x 20 ದಿನಗಳು x 12 ತಿಾಂಗಳುಗಳು / 365 ದಿನಗಳು 
= ರ . 118.36]. 

 

c) ರ .10,000 ರ ಬಡಿಡ @ 3.6% p.m. ಜುಲ್ರೈ 11 ರಿಾಂದ ಜುಲ್ರೈ 20 ರವರರಗರ (10 

ದಿನಗಳು) [ರ . 10,000 x 3.6% x 10 ದಿನಗಳು x 12 ತಿಾಂಗಳುಗಳು / 365 

ದಿನಗಳು = 118.36]. 

 
d) ರ .631.39 ರ ಬಡಿಡ (ಬಡಿಡ + ವಹಿವಲಟು ಶುಲ್ಕ + ಕ್ರ ನರಯ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟನಲ್ಲಾ 
ಹಲಕಲ್ಲದ ತರರಿಗರ) @ 3.6% p.m. ಜ ನ್ 20 ರಿಾಂದ ಜುಲ್ರೈ 20 ರವರರಗರ (31 

ದಿನಗಳು) [ರ . 631.39 x 3.6% x 31 ದಿನಗಳು x 12 ತಿಾಂಗಳು / 365 

ದಿನಗಳು = ರ . 23.16]. 

 
 



 

 

20ನರೀ 
ಜುಲ್ರೈ 

GST ರ . 254.49 Dr 
ರ . 1,413.85*18% = 

ರ . 254.49 

ಕೆಯಿೇಸಂಗ್ ಬ್ಾಯಲೆನ್ಿ ರಯ. 37300.23 Dr ಒಟ್ುು ಬ್ಾಕಿ ಮೊತ್ು 

 

ವರೈಯಕಿ್ತಕ ಖರಿೀದಿ ಮತ್ು ಿವಿಚಲರ ನರ್ವಳಿಕ್ರ ಮತ್ು ಿಅನವಯವಲಗುವ ಬಡಿಡದರದ ಆಧಲರದ ಮೀಲ್ರ 
ನಿಜವಲದ ಬಡಿಡ ಲ್ರಕ್ಲಕಚಲರವು ಬದಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ಪ್ೆತಿ ತಿಾಂಗಳು ಕನಿಷಠ ಪ್ಲವತಿಯನುನ 
ಮಲರ್ುವುದರಿಾಂದ ನಿಮಮ ಬಲಕ್ತ ಉಳಿದಿರುವ ಬಡಿಡ ಪ್ಲವತಿಯಾಂದಿಗರ ವಷ್ಗಳವರರಗರ 
ಮರುಪ್ಲವತಿಯನುನ ವಿಸಿರಿಸುತ್ದಿರ. 

 
 

ಬಗ್ಾಂಡಿ ಖಲಸಗಿ ಮೀಲ್ಲನ ಬಡಿಡ ಲ್ರಕ್ಲಕಚಲರಕ್ರಕ ಉದಲಹರಣರ: 
 

ನಿೀವು ಹಿಾಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಕ್ತಗಳನುನ ಪ್ೂಣ್ವಲಗಿ ಪ್ಲವತಿಸಿದಿದೀರಿ ಮತ್ು ಿನಿಮಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

ಖಲತರಯಲ್ಲಾ ಯಲವುದರೀ ಮೊತ್ಿವನುನ ಹರ ಾಂದಿಲ್ಾ ಮತ್ು ಿನಿಮಮ ಮಲಸಿಕ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟ್ಅನುನ ಪ್ೆತಿ 

ತಿಾಂಗಳ 20 ರಾಂದು ಜನರರೀಟ್ ಮಲರ್ಲ್ಲಗಿದರ ಎಾಂದು ಊಹಿಸಿ. 

 

ನಿೀವು ರ . 25,000 ಗರ ಗೃಹರ ೀಪ್ಯೀಗಿ ವಸುಿಗಳನುನ ಖರಿೀದಿಸಿದಿದೀರಿ. ಜ ನ್ 12 ರಾಂದು 
ಮತ್ು ಿಎಟ್ಟಎಾಂನಿಾಂದ ಜ ನ್ 15 ರಾಂದು ರ .5000 ನಗದು ತರಗರದಿದಿದೀರಿ. 
 

ಜ ನ್ 20 ರಾಂದು ಜನರರೀಟ್ ಮಲರ್ಲ್ಲದ ನಿಮಮ ಮಲಸಿಕ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟ್ ಈ ಕ್ರಳಗಿನ 

ನಮ ದುಗಳನುನ ಹರ ಾಂದಿರುತ್ಿದರ: 
 

ದಿನಲಾಂಕ ವಯವಹಲರ ಪ್ೆಕ್ಲರ ಮೊತ್ ಿ ವಿವರಣರ 
12ನರೀ 
ಜ ನ್ 

ಖರಿೀದಿ Rs. 25,000 Dr ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾ 
ಮಲಡಿದ ಖರಿೀದಿ 

15ನರೀ 
ಜ ನ್ 

ನಗದು 
ಪ್ಡರಯುವುದು 

Rs. 5,000 Dr ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾ 
ನಗದು ಪ್ಡರಯಲ್ಲಗಿದರ 

ಕೆಯಿೇಸಂಗ್ ಬ್ಾಯಲೆನ್ಿ Rs. 30,000.00 Dr ಒಟ್ುು ಬ್ಾಕಿ ಮೊತ್ು 
 

ವರೈಯಕಿ್ತಕ ಖರಿೀದಿ ಮತ್ುಿ ವಿಚಲರ ನರ್ವಳಿಕ್ರ ಮತ್ು ಿ ಅನವಯವಲಗುವ ಬಡಿಡದರದ ಆಧಲರದ 

ಮೀಲ್ರ ನಿಜವಲದ ಬಡಿಡ ಲ್ರಕ್ಲಕಚಲರವು ಬದಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. 20ನರೀ ಜ ನ್ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟ್ರ ್ ನಿಮಮ 



 

 

ಅಾಂತಿಮ ದಿನಲಾಂಕ ಜುಲ್ರೈ 10 ಆಗಿದರ. ನಿೀವು ರ . ಜುಲ್ರೈ 10 ರಾಂದು ರ .5,000 ಮತ್ು ಿನಿೀವು 
ಗಳ ಹರ ಸ ಖರಿೀದಿಯನುನ ಸಹ ಮಲಡಿ. ಜುಲ್ರೈ 11 ರಾಂದು 10,000, ಜುಲ್ರೈ 20 ರಾಂದು 
ಜನರರೀಟ್ ಮಲರ್ಲ್ಲದ ನಿಮಮ ಮಲಸಿಕ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟ್ ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ನಮ ದುಗಳನುನ 
ಹರ ಾಂದಿರುತ್ಿದರ 
 

ದಿನಲಾಂಕ ವಯವಹಲರ ಪ್ೆಕ್ಲರ ಮೊತ್ ಿ ವಿವರಣರ 

ಓಪ್ನಿಾಂಗ್ಸ ಬಲಯಲ್ರನ್ಿ ರ . 

30,000.00 Dr 

ಹಿಾಂದಿನ ಸರಿೀಟಮಟ್ಟನಾಂದ 

ಬಲಯಲ್ರನ್ಿ ಮುಾಂದ ರ್ಲ್ಲಗಿದರ 

10ನರೀ 
ಜುಲ್ರೈ 

ಪ್ಲವತಿ ರ . 5,000 Cr 
ಹಿಾಂದಿನ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟ್ ಬಲಕ್ತಗಳ 

ಪ್ಲವತಿ 

20ನರೀ 
ಜುಲ್ರೈ 

ಬಡಿಡ ರ . 1,168.69 

Dr 

ಬರೆೀಕ್ಅಪ್ ರ . 1168.69 

ಕ್ರಳಗರ ನಿೀರ್ಲ್ಲಗಿದರ: 
11ನರೀ 
ಜುಲ್ರೈ 

ಖರಿೀದಿಗಳು ರ . 10,000 

Dr 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾ ಮಲಡಿದ 

ಖರಿೀದಿಗಳು 
 

ರ . 25,000 ರ ಬಡಿಡ @ 1.50% p.m. ಜ ನ್ 12 ರಿಾಂದ ಜುಲ್ರೈ 20 ರವರರಗರ (39 ದಿನಗಳು) 
[ರ . 25,000 x 1.5% x 39 ದಿನಗಳು x 12 ತಿಾಂಗಳು / 365 ದಿನಗಳು = ರ . 480.29]. 

 

ರ  5000 ರ ಬಡಿಡ @ 1.50% p.m. ಜ ನ್ 15 ರಿಾಂದ ಜುಲ್ರೈ 10 ರವರರಗರ (26 ದಿನಗಳು) 
[5000 x 2.95% x 26 ದಿನಗಳು x 12 ತಿಾಂಗಳುಗಳು / 365 ದಿನಗಳು = ರ . 64.10]. 

 

ರ .10,000 ರ ಬಡಿಡ @ 1.50% p.m. ಜುಲ್ರೈ 11 ರಿಾಂದ ಜುಲ್ರೈ 20 ರವರರಗರ (10 ದಿನಗಳು) 
[ರ . 10,000 x 2.95% x 10 ದಿನಗಳು x 12 ತಿಾಂಗಳುಗಳು / 365 ದಿನಗಳು = 49.32]. 

 
 

20ನರೀ 
ಜುಲ್ರೈ GST ರ . 206.85 Dr 

ರ . 1,149.17*18% = 

ರ . 206.85 

ಕ್ರ ಾೀಸಿಾಂಗ್ಸ ಬಲಯಲ್ರನ್ಿ ರ . 36,685.36 Dr ಒಟುಿ ಬಲಕ್ತ ಮೊತ್ಿ 
 

B) ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕದ ಲೆಕಾಕಚಾರ 

 



 

 

ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಯಲವುದರೀ ಪ್ಲವತಿ ಇಲ್ಾದಿದದರರ ಅಥವಲ ಪ್ಲವತಿಯ ಬಲಕ್ತಯ ದಿನಲಾಂಕದಾಂದು 
ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಕನಿಷಠ ಮೊತ್ಿಕ್ತಕಾಂತ್ ಕಡಿಮ ಪ್ಲವತಿಯನುನ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರಿಗರ ಹಲಕಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. 
ವಿಳಾಂಬ ಪ್ಲವತಿ ಶುಲ್ಕವನುನ ತ್ಪ್ರಪಸಲ್ು, ಪ್ಲವತಿಯ ದಿನಲಾಂಕದಾಂದು ಅಥವಲ ಮೊದಲ್ು 
ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಖಲತರಗರ ಸಪಷಿ ಹಣವನುನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಲರ್ಬರೀಕ್ಲಗುತ್ಿದರ.  

 

C) ಕೆರಡ್ಡಟ್ ಮತ್ುು ನಗದು ತೆಗೆದುಕೆಯಳುುವಿಕೆ / ಮುಂಗಡ್ ಶುಲ್ಕಗಳು 
 

• ಕೆರಡ್ಡಟ್ ಮಿತಿ: ಇದು ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ೀಲ್ಡರ್ಗರ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ಲದ ಮಿತಿಯಲಗಿದರ. ಎಲ್ಲಾ 
ವಹಿವಲಟುಗಳು, ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ುಿ ಚಲಜ್್ಳು ಸರೀರಿದಾಂತರ ಒಟುಿ ಬಲಕ್ತಯು ಈ ಮಿತಿಯನುನ 
ಮಿೀರಬಲರದು. 
 

• ನಗದು ಮಿತಿ: ಇದು ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ೀಲ್ಡರ್ಗರ ನಿಯೀರ್ಜಸಲ್ಲದ ನಗದು ಮುಾಂಗರ್ 

ಮಿತಿಯಲಗಿದರ. ಈ ಮಿತಿಯು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮಯಲಗಿದರ ಮತ್ು ಿ ಇದು ಒಟ್ಲಿರರ 
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯ ಉಪ್ವಿಭಲಗವಲಗಿದರ. 

 

ಎಟ್ಟಎಾಂಗಳಿಾಂದ ತರಗರಯಲ್ಲದ ನಗದು ಮೀಲ್ರ ವಹಿವಲಟು ಶುಲ್ಕವನುನ ವಿಧಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. 
ಅಲ್ಾದರ, ನಗದು ವಹಿವಲಟುಗಳು ಯಲವಲಗಲ್  ವಹಿವಲಟ್ಟನ ದಿನಲಾಂಕದಿಾಂದ ಬಡಿಡಯನುನ 
ಪ್ಡರಯುತ್ಿವರ, ಚ್ಚಲ್ಾರರ ಖರಿೀದಿಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಭಿನನವಲಗಿ, ಬಡಿಡಯ ಸಾಂಚ್ಯವು ಪ್ಲವತಿಯ 

ದಿನಲಾಂಕದ ಮ ಲ್ಕ 100% ಬಲಯಲ್ರನ್ಿ ಪ್ಲವತಿಯ ಮೀಲ್ರ ಅವಲ್ಾಂಬಿತ್ವಲಗಿರುತ್ಿದರ. 
 

• ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ ಕೆರಡ್ಡಟ್ ಮಿತಿ: ಯಲವುದರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಲ್ರ್ಯವಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯು 
ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿ ಮತ್ು ಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾನ ಬಲಕ್ತ ಉಳಿದಿರುವ 

ವಯತಲಯಸವಲಗಿದರ. ಆರ್ಡ-ಆನ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ೀಲ್ಡರ್(ಗಳು) ಪ್ಲೆಥಮಿಕ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ೀಲ್ಡರ್ಗರ 
ನಿಯೀರ್ಜಸಲ್ಲದ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನುನ ಹಾಂಚ್ಚಕ್ರ ಳುುತಲಿರರ 

 

• ಲ್ಭ್ಯವಿರುವ ನಗದು ಮಿತಿ: ಯಲವುದರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಲ್ರ್ಯವಿರುವ ನಗದು ಮಿತಿ, 

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ನಗದು ಮಿತಿ ಹಲಗ  ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾ ಬಲಕ್ತ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣದ 

ನರ್ುವಿನ ವಯತಲಯಸವಲಗಿದರ. 
 
 

• ಅಂತ್ರರಾರ್ಷರೇಯ ಮಿತಿ: ಅಾಂತ್ರರಲರ್ಷರೀಯ ಮಿತಿಯು ಅಾಂತ್ರರಲರ್ಷರೀಯ ಬಳಕ್ರಗಲಗಿ 

ಗಲೆಹಕರಿಗರ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮಿತಿಯಲಗಿದರ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ರೀಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 



 

 

ಅಾಂತ್ರರಲರ್ಷರೀಯ ಬಳಕ್ರಯನುನ ಆಯ್ಕಕ ಮಲಡಿದ ಗಲೆಹಕರಿಗರ ಮಲತ್ೆ ಇದು ಅನವಯಿಸುತ್ದಿರ. 
ಇದು ನಿಮಮ ಸಲವಗತ್ ಕ್ತಟ್ನಲ್ಲಾ ಉಲ್ರಾೀಖಿಸಲ್ಲದ ಅಾಂತ್ರರಲರ್ಷರೀಯ ಮಿತಿಯ 

ಪ್ೆಕ್ಲರವಲಗಿದರ 
 

• ಕ್ರೆಡಿಟ್, ನಗದು ಮತ್ು ಿಅಾಂತ್ರರಲರ್ಷರೀಯ (ಯಲವುದಲದರ  ಇದದರರ) ಮಿತಿಯು ಪ್ೆತಿ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

ಹರ ೀಲ್ಡರ್ಗರ ಬದಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ಇದಕ್ರಕ ತಿಳಿಸಲ್ಲಗುವುದು 
 

ಕ್ಲರ್ಡ್ನ ವಿತ್ರಣರಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಸಲವಗತ್ ಪ್ತ್ೆದಲ್ಲಾ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರು ಮತ್ು ಿ ಕ್ಲರ್ಡ್
ದಲರರಿಗರ ಕಳುಹಿಸಲ್ಲದ ಮಲಸಿಕ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟನಲ್ಲಾ ಸಹ ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ಪ್ೆತಿ 

ಮಲಸಿಕ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟ್ ಜನರರೀಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಲ್ರ್ಯವಿರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನುನ ಹರೀಳಿದ 

ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟ್ ಭಲಗವಲಗಿ ಒದಗಿಸಲ್ಲಗಿದರ. 
 

• ಮಲಿು ಕಾಡ್್-ಮಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ: ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ತ್ನನ ಸವಾಂತ್ ವಿವರೀಚ್ನರಯಿಾಂದ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

ಹರ ಾಂದಿರುವವರು ಅಸಿಿತ್ವದಲ್ಲಾರುವ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಪ್ೆಕ್ಲರಕ್ತಕಾಂತ್ ಭಿನನವಲಗಿರುವ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

ಪ್ೆಕ್ಲರವನುನ ಒದಗಿಸುವ ಹಕಕನುನ ಕ್ಲಯಿದರಿಸಿಕ್ರ ಾಂಡಿದರ. ಯಲವುದರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 
ಯಲವುದರೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ು ಿನಗದು ಮಿತಿಗಳು ಎಕ್ತಿಸ್ 

ಬಲಯಾಂಕ್ನ ಸವಾಂತ್ ವಿವರೀಚ್ನರಗರ ಒಳಪ್ಟ್ಟಿರುತ್ಿವರ. ನಿಮಮ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಳಲದಯಾಂತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನುನ ಹಾಂಚ್ಚಕ್ರ ಳುಲ್ಲಗಿದರ. ನಿಮಮ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾ ಪ್ೆತರಯೀಕವಲಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಗಳನುನ ಲ್ರಕ್ತಕಸದರ, ಸಾಂಯೀರ್ಜತ್ 

ಬಳಕ್ರಯನುನ ಹಾಂಚ್ಚಕ್ರಯ ಮಿತಿಗರ ನಿಬ್ಾಂಧಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ವರೈಯಕಿ್ತಕ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಮಟಿದಲ್ಲಾ 
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಲ ಗಲೆಹಕರ ಮಟಿದಲ್ಲಾ ಹಾಂಚ್ಚಕ್ರಯ ಮಿತಿಯನುನ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಆಧಲರದ ಅಸಿಿತ್ವದಲ್ಲಾರುವ ಆಾಂತ್ರಿಕ ಮಲಗ್ಸ ಚ್ಚಗಳ ಸವಾಂತ್ ವಿವರೀಚ್ನರಯಿಾಂದ 

ನಿಧ್ರಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಸಲಿಯಾಂರ್ರ್ಡ್ಗರ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ಲದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಮಿತಿಯನುನ ಮಿೀರಿದ ಸಾಂದರ್್ಗಳಲ್ಲಾ ಮಿತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನವಯವಲಗುತ್ಿವರ. 
 

• ಬಳಕೆಯ ಕುರತ್ು RBI ಮಾಗ್ಸಯಚಿಗಳು 
ಆರ್ಬಿಐ ಮಲಗ್ಸ ಚ್ಚಗಳ ಪ್ೆಕ್ಲರ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಳನುನ ಭಲರತ್ದರ ಳಗಿನ ಬಳಕ್ರಯ 

ಸಾಂಪ್ಕ್ ಆಧಲರಿತ್ ಕ್ರೀಾಂದೆಗಳಲ್ಲಾ ಮಲತ್ೆ ಬಳಸಲ್ು ಸಕ್ತೆಯಗರ ಳಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ 
(ಎಟ್ಟಎಾಂಗಳು ಮತ್ುಿ ಪ್ರಒಎಸ್ ಅಾಂದರರ ಪ್ಲಯಿಾಂಟ್ ಆಫ್ ಸರೀಲ್ ಸಲಧನಗಳು). ಎಕ್ತಿಸ್ 

ಮೊಬರೈಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ರೀಶನ್, ಇಾಂಟನರ್ಟ್ ಬಲಯಾಂಕ್ತಾಂಗ್ಸ ಮ ಲ್ಕ ಸಾಂಪ್ಕ್ರಹಿತ್, 

ಅಾಂತ್ರರಲರ್ಷರೀಯ, ಆನ್ಲ್ರೈನ್ ವಹಿವಲಟುಗಳನುನ ಸಕ್ತೆಯಗರ ಳಿಸುವ ಅಥವಲ 



 

 

ನಿರ್ಷಕಿಯಗರ ಳಿಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಅಥವಲ ಗಲೆಹಕ ಆರರೈಕ್ರಯನುನ ಸಾಂಪ್ಕ್ತ್ಸುವ ಮ ಲ್ಕ / 

ಹತಿಿರದ ಶಲಖರಗರ ಭರೀಟ್ಟ ನಿೀರ್ುವ ಮ ಲ್ಕ ನಿಮಮ ಬಳಕ್ರಯ ಆದಯತರಯನುನ ನಿೀವು 
ಹರ ಾಂದಿಸಬಹುದು ಅಥವಲ ಬದಲ್ಲಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ು ಿನಿಮಮ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾ ವಹಿವಲಟ್ಟನ 

ಮಿತಿಗಳನುನ ನಿವ್ಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮಮ ಕ್ಲರ್ಡ್ನ ಮುಾಂಭಲಗದಲ್ಲಾರುವ ಸಾಂಪ್ಕ್ರಹಿತ್ 

ಚ್ಚಹರನಯು ಕ್ಲರ್ಡ್ ಸಾಂಪ್ಕ್ರಹಿತ್ ಸಿವೀಕ್ಲರ ಸಿದಧವಲಗಿದರ ಎಾಂದು ಸ ಚ್ಚಸುತ್ಿದರ. ನಿಮಮ 
ಕ್ಲರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಯಸಿಿಕ್ ಮೀಲ್ರ ತಿಳಿಸಿದ ಯಲವುದರೀ ವಹಿವಲಟುಗಳನುನ ಬರಾಂಬಲ್ಲಸದಿದದರರ, 
ನಿೀವು ಆದಯತರಗಳನುನ/ಮಿತಿಗಳನುನ ಸಕ್ತೆಯಗರ ಳಿಸಲ್ು ಅಥವಲ ನಿರ್ಷಕಿಯಗರ ಳಿಸಲ್ು 
ಸಲಧಯವಲಗುವುದಿಲ್ಾ, ದಯವಿಟುಿ ಗಲೆಹಕ ಸರೀವರಗರ ಕರರ ಮಲಡಿ ಅಥವಲ ನಿಮಮ 
ವಿನಾಂತಿಗಲಗಿ ಶಲಖರಗರ ಭರೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿ. 

 
 

D) ಕೆರಡ್ಡಟ್ - ಫ್ರೇ ಅವಧಿ 

 

ಬಡಿಡ - ಫ್ಲೆೀ ಗರೆೀಸ್ ಅವಧಿಯು ವಹಿವಲಟ್ಟನ ದಿನಲಾಂಕವನುನ ಅವಲ್ಾಂಬಿಸಿ 20 ರಿಾಂದ 50 

ದಿನಗಳವರರಗರ ಇರುತ್ಿದರ. 
 

ಗರೆೀಸ್ ಅವಧಿಯ ಲ್ರಕ್ಲಕಚಲರಕ್ರಕ ವಿವರಣಲತ್ಮಕ ಉದಲಹರಣರ: ಜ ನ್ 20 ರಿಾಂದ ಜುಲ್ರೈ 20 ರ 

ಅವಧಿಯ ಹರೀಳಿಕ್ರಗಲಗಿ, ಪ್ಲವತಿಯ ಅಾಂತಿಮ ದಿನಲಾಂಕವು ಆಗಸ್ಿ 10 ಆಗಿರುತ್ಿದರ. 
ಪ್ಲವತಿಯ ದಿನಲಾಂಕದ ಮ ಲ್ಕ ಹಿಾಂದಿನ ತಿಾಂಗಳ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟ್ ನಿಮಮ ಒಟುಿ ಮೊತ್ಿವನುನ 
ನಿೀವು ಪ್ಲವತಿಸಿದಿದೀರಿ ಎಾಂದು ಭಲವಿಸಿದರರ, ಗರೆೀಸ್ ಅವಧಿಯು ಹಿೀಗಿರುತ್ಿದರ: 

 

1. ಜ ನ್ 24 ದಿನಲಾಂಕದ ಖರಿೀದಿಗರ, ಬಡಿಡ - ಫ್ಲೆೀ ಗರೆೀಸ್ ಅವಧಿಯು ಜ ನ್ 24 ರಿಾಂದ ಆಗಸ್ಿ 10 

ರವರರಗರ ಅಾಂದರರ 47 ದಿನಗಳು. 
 

2. ಜುಲ್ರೈ 14 ದಿನಲಾಂಕದ ಖರಿೀದಿಗರ, ಬಡಿಡ -ಫ್ಲೆೀ ಗರೆೀಸ್ ಅವಧಿಯು ಜುಲ್ರೈ 18 ರಿಾಂದ 10 ಆಗಸ್ಿ 
ವರರಗರ ಅಾಂದರರ 23 ದಿನಗಳು. ಹಿೀಗಲಗಿ, ಖರಿೀದಿಯ ದಿನಲಾಂಕವನುನ ಅವಲ್ಾಂಬಿಸಿ ಗರೆೀಸ್ 

ಅವಧಿಯು ಬದಲ್ಲಗಬಹುದು. ಹಲಗಲದರರ, ಹಿಾಂದಿನ ತಿಾಂಗಳ ಬಲಕ್ತ ಮೊತ್ಿವನುನ ಪ್ಲವತಿಯ 

ದಿನಲಾಂಕದಾಂದು ಪ್ಲವತಿಸದಿದದರರ, ಫ್ಲೆೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದು ಹರ ೀಗುತ್ಿದರ ಹಲಗ  

ಯಲವುದರೀ ಬಡಿಡ- ಉಚ್ಚತ್ ಅವಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಾ. ನಗದು ಮುಾಂಗರ್ಗಳಿಗರ, ವಹಿವಲಟ್ಟನ 

ದಿನಲಾಂಕದಿಾಂದ ಪ್ಲವತಿಯ ದಿನಲಾಂಕದವರರಗರ ಬಡಿಡಯನುನ ವಿಧಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. 
 

E) ಬಿಲಿಿಂಗ್ ಮತ್ುು ಸೆುೇಟೆಮಂಟ್ 



 

 

 

i] ಬಿಲ್ಲಾಾಂಗ್ಸ ಸರಿೀಟ್ಮಾಂಟ್ - ನಿಯತ್ಕ್ಲಲ್ಲಕತರ ಮತ್ು ಿ ಕಳುಹಿಸುವ ವಿಧಲನ: ಬಲಯಾಂಕ್ನ 

ದಲಖಲ್ರಗಳ ಪ್ೆಕ್ಲರ, ಕ್ಲರ್ಡ್ ಖಲತರಯಲ್ಲಾ ಯಲವುದರೀ ವಯವಹಲರ ಅಥವಲ ರ .100 

ಗಿಾಂತ್ ಹರಚ್ುು ಮೊತ್ಿ ಬಲಕ್ತ ಇದದರರ, ತಿಾಂಗಳಿಗರ ಮಮ ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟ್/ ಇ-ಸರಿೀಟ್ಮಾಂಟ್ ಅನುನ 
ಬಲಯಾಂಕ್ ನಿಮಮ ಮೀಲ್ಲಾಂಗ್ಸ ವಿಳಲಸ / ಇಮೀಲ್ ವಿಳಲಸಕ್ರಕ ಕಳುಹಿಸುತ್ಿದರ. 
ಹರೀಳಿಕ್ರಯನುನ ಸಿವೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಈ ಒಪ್ಪಾಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಕಟುಿಪ್ಲರ್ುಗಳು 
ಮತ್ು ಿ ಹರ ಣರಗಲರಿಕ್ರಗಳ ಮೀಲ್ರ ಪ್ರಿಣಲಮ ಬಿೀರುವುದಿಲ್ಾ ಮತ್ು ಿ ಪ್ಲವತಿಯ 

ದಿನಲಾಂಕದರ ಳಗರ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾ ಬಲಕ್ತ ಉಳಿದಿರುವ ಬಲಕ್ತಯನುನ ಪ್ಲವತಿಸಲ್ು ನಿೀವು 
ಜವಲಬಲದರರಲಗಿರುತಿಿೀರಿ. 

 

ii] ವಲಯಪ್ಲರಿ ಸಾಂಸರಗಿಳಿಾಂದ ಪ್ಡರದ ಎಲ್ಲಾ ಡರಬಿಟ್ಗಳಿಗರ ಮತ್ು ಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗರ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ ಖಲತರಯನುನ ಡರಬಿಟ್ ಮಲರ್ುತ್ಿದರ ಮತ್ು ಿಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರು ಬಲಯಾಂಕ್ಗರ ಮಲಡಿದ 

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲವತಿಗಳಿಗರ ಮತ್ು ಿ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರ ಪ್ರವಲಗಿ ಯಲವುದರೀ ಪ್ಲವತಿಗರ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

ಖಲತರಯನುನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಲರ್ುತ್ಿದರ. 
 

iii] ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರಿಗರ ರಿವಲಲ್ಲವಾಂಗ್ಸ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲ್ರ್ಯವನುನ ನಿೀರ್ಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಾ 
ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರು ಸರಿೀಟ್ಮಾಂಟ್ನಲ್ಲಾ ಸ ಚ್ಚಸಿದಾಂತರ ಕನಿಷಠ ಬಲಕ್ತ ಮೊತ್ಿವನುನ (MAD) 

ಪ್ಲವತಿಸಲ್ು ಆಯ್ಕಕ ಮಲರ್ಬಹುದು. ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ೀಲ್ಡರ್ ಅಥವಲ MAD ಯಿಾಂದ ಬಲಕ್ತ 

ಇರುವ ಒಟುಿ ಮೊತ್ಿವನುನ (TAD) ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರು ಪ್ಲವತಿಯ ದಿನಲಾಂಕದಾಂದು ಅಥವಲ 

ಮೊದಲ್ು ಪ್ಲವತಿಸಬರೀಕು, ಅದು ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟನಲ್ಲಾಯ  ಸಹ ಸ ಚ್ಚಸಲ್ಪರ್ುತ್ಿದರ. 
 

iv] ಪ್ಲವತಿಯ ದಿನಲಾಂಕದರ ಳಗರ MAD ಅನುನ ಪ್ಲವತಿಸದಿರುವುದು ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನ ಹಿಾಂಪ್ಡರಯುವಿಕ್ರ ಅಥವಲ ಅಮಲನತ್ು (ತಲತಲಕಲ್ಲಕವಲಗಿ ಅಥವಲ 

ಶಲಶವತ್ವಲಗಿ) ಅಪ್ಲಯಕ್ರಕ ನಿಮಮನುನ ಹರ ಣರಗಲರರನಲನಗಿ ಮಲರ್ುತ್ದಿರ. ಅಾಂತ್ಹ ಪ್ಲವತಿ 

ಮಲರ್ದಿದದಕ್ಲಕಗಿ ಶುಲ್ಕವನುನ ವಿಧಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ಬಲಯಾಂಕ್ ತ್ನನ ಸವಾಂತ್ ವಿವರೀಚ್ನರಯಿಾಂದ, 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಅನುನ ಗೌರವಿಸದಾಂತರ ಮತ್ು/ಿಅಥವಲ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

ಅಸರ ೀಸಿಯ್ಕೀಷನ್ ಸಿಸಿಮ್ನಲ್ಲಾ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಸಾಂಖರಯಯನುನ ಹಲಟ್ ಲ್ಲಸ್ಿ ಮಲರ್ುವ ಮ ಲ್ಕ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ನ ವಶಕ್ರಕ ತರಗರದುಕ್ರ ಳುದಾಂತರ ಮಚರ್ಾಂಟ್ ಎಸಲಿಬಿಾಷ್ಮಾಂಟ್ಗರ ಸ ಚ್ನರ 
ನಿೀರ್ಬಹುದು. 
 

v] ನಿೀವು ಬಿಲ್ಲಾಾಂಗ್ಸ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಒಾಂದಕ್ತಕಾಂತ್ ಹರಚ್ುು ಬಲರಿ ಪ್ಲವತಿಯ ದಿನಲಾಂಕದ ಮೊದಲ್ು 
ಪ್ಲವತಿಸಬರೀಕ್ಲದ ಕನಿಷಠ ಮೊತ್ಕಿ್ತಕಾಂತ್ ಹರಚ್ಚುನದನುನ ಪ್ಲವತಿಸಬಹುದು ಅಥವಲ ಕ್ಲರ್ಡ್ 



 

 

ಖಲತರಯಲ್ಲಾ ಬಲಕ್ತ ಇರುವ ಬಲಕ್ತಯನುನ ನಿಗದಿತ್ ದಿನಲಾಂಕದ ಮೊದಲ್ು ಯಲವುದರೀ 
ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಪ್ಲವತಿಸಬಹುದು.  
 

vi] ನಿಮಮ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಖಲತರಗರ ಮಲಡಿದ ಪ್ಲವತಿಗಳನುನ ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಕೆಮದಲ್ಲಾ 
ಹಾಂಚ್ಲ್ಲಗುತ್ಿದರ:  

 

1. ತರರಿಗರಗಳು ಸರೀರಿದಾಂತರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ುಿ ಚಲಜ್್ಳು 
2. ಬಡಿಡ ಶುಲ್ಕಗಳು 
3. ನಗದು ಮುಾಂಗರ್ಗಳು 
4. ರ್ಯಲ್-ಎ-ಡಲೆಫ್ಿ 
5. EMI 

6. ಬಲಯಲ್ರನ್ಿ ವಗಲ್ವಣರ 
7. ಖರಿೀದಿಗಳು 

 

vii] ಒಾಂದು ವರೀಳರ ನಿೀವು ನಿೀಡಿದ ಯಲವುದರೀ ಪ್ಲವತಿ ಸ ಚ್ನರಯನುನ ಪ್ರಿಗಣಿಸದಿದದರರ, 
ಕ್ಲರ್ಡ್ ಸವಲ್ತ್ುಿಗಳನುನ ಅಮಲನತ್ುಗರ ಳಿಸಬಹುದು / ಕ್ರ ನರಗರ ಳಿಸಬಹುದು ಹಲಗ  

ಶುಲ್ಕದ ವರೀಳಲಪ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾ ನಮ ದಿಸಿದಾಂತರ ಶುಲ್ಕವನುನ ಬಲಯಾಂಕ್ನ ಸವಾಂತ್ 

ವಿವರೀಚ್ನರಯಿಾಂದ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಖಲತರಗರ ವಿಧಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ಅಾಂತ್ಹ ಶುಲ್ಕದ ಮೊತ್ಿವು 
ಬಲಯಾಂಕ್ತನ ಸವಾಂತ್ ವಿವರೀಚ್ನರಯಿಾಂದ ಬದಲ್ಲವಣರಗರ ಒಳಪ್ಟ್ಟಿರುತ್ಿದರ. ಯಲವುದರೀ ಸ ಕ ಿ

ಕ್ಲನ ನು ಕೆಮವನುನ ಪ್ಲೆರಾಂಭಿಸುವ ಹಕಕನುನ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ಲಯಿದರಿಸಿಕ್ರ ಾಂಡಿದರ. 
 

viii] ಚಲರ್ಜ್ಗಳ ವರೀಳಲಪ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾ ನಿದಿ್ಷಿಪ್ಡಿಸಿದ ಸವಿ್ಸ್ ಚಲರ್ಜ್ ಪ್ಲವತಿಗರ 
ಒಳಪ್ಟ್ಟಿರುತ್ಿದರ ಹಲಗ  ಬಲಯಾಂಕ್ನ ವಿವರೀಚ್ನರಯಿಾಂದ ಬದಲ್ಲಯಿಸಬಹುದಲದ ನಕಲ್ಲ 

ಮಲಸಿಕ ಖಲತರ ಹರೀಳಿಕ್ರಗಳನುನ ನಿಮಮ ವಿನಾಂತಿಯ ಮೊದಲ್ು ನಿಮಗರ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಒದಗಿಸುತ್ಿದರ. 
 

ix] ನಿಮಮ ಸಾಂಪ್ಕ್ ವಿಳಲಸ / ಇ-ಮೀಲ್ ವಿಳಲಸದಲ್ಲಾ ಯಲವುದರೀ ಬದಲ್ಲವಣರಯ ಇದದಲ್ಲಾ, 
ನಿೀವು ನಿಯಮಿತ್ವಲಗಿ ಮತ್ುಿ ಸಮಯಕ್ರಕ ಹರೀಳಿಕ್ರಗಳನುನ ಸಿವೀಕರಿಸುತಿಿೀರಿ ಎಾಂದು 
ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ರ ಳುಲ್ು ತ್ಕ್ಷಣವರೀ ಬಲಯಾಂಕ್ ಅನುನ ಸಾಂಪ್ಕ್ತ್ಸಲ್ು ಮತ್ು ಿ ನವಿೀಕರಿಸಲ್ು 
ಸಲ್ಹರ ನಿೀರ್ಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. 
 



 

 

x] ಬಿಲ್ಲಾಾಂಗ್ಸ ವಿವಲದಗಳು - ಸರಿೀಟ್ಮಾಂಟ್ ನಿೀಡಿದ 60 ದಿನಗಳರ ಳಗರ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರು 
(ಗಳು) ಯಲವುದರೀ ವಯತಲಯಸಗಳ ಬಗರ ್ ಬಲಯಾಂಕ್ಗರ ತಿಳಿಸದ ಹರ ರತ್ು ಸರಿೀಟ್ಮಾಂಟ್ 

(ಗಳ) ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನುನ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರು ಸರಿಯಲಗಿ ಮತ್ು ಿ ಸಿವೀಕ್ಲರಲಹ್ವರಾಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ಮೀಲ್ರ ತಿಳಿಸಲ್ಲದ ವಯತಲಯಸಗಳು ಬಲಯಾಂಕ್ನಿಾಂದ 

ಕ್ಲನ ನುಬದಧವರಾಂದು ಕಾಂರ್ುಬಾಂದರರ, ಬಲಯಾಂಕ್ತನ ನಾಂತ್ರದ ತ್ನಿಖರಗಳು ಪ್ೂಣ್ ಮತ್ು ಿ
ಅಾಂತಿಮ ತ್ೃಪ್ರಯಿಲಗುವವರರಗರ ತಲತಲಕಲ್ಲಕ ಆಧಲರದ ಮೀಲ್ರ ಶುಲ್ಕವನುನ 
ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಬಲಯಾಂಕ್ ನಡರಸಿದ ತ್ನಿಖರಗಳು ಅಾಂತ್ಹ (ವಯತಲಯಸಗಳ) 

ಹರ ಣರಗಲರಿಕ್ರಯು ಸದರಿ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರಿಗರ (ರು) ಸರೀರುತಿಿದರ ಎಾಂದು ಸ ಚ್ಚಸಿದರರ, 
ಶುಲ್ಕಗಳ ವರೀಳಲಪ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾ ಸ ಚ್ಚಸಲ್ಲದ ಚಲಜ್್ಳಿಗರ ಅನುಗುಣವಲಗಿ ನಾಂತ್ರದ 

ಸರಿೀಟ್ರಮಾಂಟನಲ್ಲಾ ಶುಲ್ಕವನುನ ಮರುಸಲಿಪ್ರಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ ಮತ್ುಿ ಶುಲ್ಕಗಳನುನ/ ಚಲಜ್್ಳನುನ 
ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರಾೈಮ್ ಮಲರ್ುತ್ಿದರ.  

xi] EMI ಸೌಲ್ರ್ಯವನುನ ಪ್ಡರದ ಮೀಲ್ರ, ಮ ಲ್ ವಹಿವಲಟ್ಟನ ಮೀಲ್ರ ಸಾಂಚ್ಚತ್ವಲಗಿರುವ 

ಯಲವುದಲದರ  ರಿವಲರ್ಡ್ ಪ್ಲಯಿಾಂಟ್ಗಳನುನ ಹಿಾಂತಿರುಗಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. 
 

F) ಟ್ನ್ರ ಂಡ್ ಟೆೈಮ್ (TAT) ಅನುು ತೆರವುಗೆಯಳಿಸುವುದರೆಯಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನ 

 

ಕ್ಲರ್ಡ್ ಖಲತರಗರ ಪ್ಲವತಿಗಳನುನ ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಯಲವುದರೀ ವಿಧಲನಗಳಲ್ಲಾ ಮಲರ್ಬಹುದು: 
 

1. ನಗದು: ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರು ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ನ ಯಲವುದರೀ ಶಲಖರಗಳಲ್ಲಾ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಪ್ಲವತಿಗರ 
ಹಣವನುನ ಠರೀವಣಿ ಮಲರ್ಬಹುದು. ಶಲಖರಗಳಲ್ಲಾ ಇಾಂತ್ಹ ಪ್ಲವತಿಗಳು ರ .100 ಶುಲ್ಕವನುನ 
ಆಕರ್ಷ್ಸುತ್ಿವರ.  
ಪ್ೆತಿ ಪ್ಲವತಿ ವಹಿವಲಟ್ಟಗರ ನಗದು ಪ್ಲವತಿ ಕ್ತಾಯರರನಲಿಾಗಿ TAT- ಅದರೀ ದಿನ. 

 

2. ಚೆಕ್ / ಡಾರಫ್ಟು: "ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಸಾಂಖರಯ XXXXXXXXXXXXX" 

ಪ್ರವಲಗಿ ಚರಕ್ ಅಥವಲ ಡಲೆಫ್ಿ ಅನುನ ಬರರಯಿರಿ ಮತ್ು ಿಅದನುನ MINC / SKYFIN ಬಲಕ್ಿ
ಗಳ / ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಶಲಖರಗಳಲ್ಲಾನ ಕ್ೌಾಂಟರ್ನ ಸಾಂಗೆಹ ಪ್ರಟ್ಟಿಗರಯಲ್ಲಾ ಹಲಕ್ತ. ಹರ ರಗಿರುವ 

ಚರಕ್ಗಳು / ಡಲೆಫ್ಿಗಳು ಅಾಂದರರ ಚರಕ್ಗಳನುನ / ನಿದಿ್ಷಿ ನಗರಗಳನುನ ಹರ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ 

ಇತ್ರ ನಗರಗಳಲ್ಲಾ ಪ್ಲವತಿಸಬರೀಕ್ಲದ ಡಲೆಫ್ಿ್ (ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ಲಲ್ಕ್ಲಲ್ಕ್ರಕ ನಿಧ್ರಿಸಿದ ಅಾಂತ್ಹ 

ನಿದಿ್ಷಿ ನಗರಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿ, ವಿನಾಂತಿಯ ಮೀರರಗರ ಲ್ರ್ಯವಿದರ) ಸಾಂಸಕರಣಲ ಶುಲ್ಕವನುನ 
ಆಕರ್ಷ್ಸಬಹುದು. 



 

 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಚರಕ್ -1 ಕ್ರಲ್ಸದ ದಿನ ಕ್ತಾಯರರನ್ಿಗಲಗಿ TAT. ಮತರ ಿಾಂದು ಬಲಯಾಂಕ್ ಚರಕ್ 

ಕ್ತಾಯರರನ್ಿಗಲಗಿ TAT – 3 - 5 ಕ್ರಲ್ಸದ ದಿನಗಳು ಸಲಕ್ಷಲತಲಕರದ ಆಧಲರದ ಮೀಲ್ರ 
(ಹರ ರಠಲಣರ ಚರಕ್ ಕ್ತಾಯರರನ್ಿಗರ ಹರಚ್ುುವರಿ ದಿನ ಅಗತ್ಯವಿದರ. ದಯವಿಟುಿ ಶಲಖರಯಾಂದಿಗರ 
ಪ್ರಿಶೀಲ್ಲಸಿ). 

3. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಾದ ಎಕಿಿಸ್ ಬ್ಾಯಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಮಯಲ್ಕ ಇಂಟ್ನೆ್ಟ್ ಪಾವತಿ: 

ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ೀಲ್ಡರ್ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ವರಬ್ಸರೈಟ್ ಮ ಲ್ಕ ಆನ್ಲ್ರೈನ್ ಪ್ಲವತಿಯನುನ 
ಮಲರ್ಬಹುದು. www.axisbank.com ಗರ ಲ್ಲಗ್ಸ ಇನ್ ಮಲಡಿ. ಕ್ತಾಯರರನಲಿಾಗಿ TAT - 1 

ಕ್ರಲ್ಸದ ದಿನ. 

 

4. ಸವಯಂ-ಡೆಬಿಟ್: ಪ್ಲವತಿಯ ದಿನಲಾಂಕದಾಂದು ಪ್ೆತಿ ತಿಾಂಗಳು ಅಾಂತ್ಹ ಖಲತರಗಳಿಾಂದ 

ಪ್ಲವತಿಯನುನ ಡರಬಿಟ್ ಮಲರ್ಲ್ು ಲ್ಲಖಿತ್ವಲಗಿ ಸ ಚ್ನರಯನುನ ನಿೀರ್ುವ ಮ ಲ್ಕ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

ಹರ ೀಲ್ಡರ್ ನರೀರವಲಗಿ ಉಳಿತಲಯ ಖಲತರಯ ಮ ಲ್ಕ ಪ್ಲವತಿಸಬಹುದು. ಪ್ಲವತಿಯ 

ಅಾಂತಿಮ ದಿನಲಾಂಕವು ಭಲನುವಲರದಾಂದು ಬಾಂದರರ, ಮುಾಂದಿನ ಕ್ರಲ್ಸದ ದಿನದಾಂದು ಅಾಂತ್ಹ 

ಖಲತರಯಿಾಂದ ಮೊತ್ಿವನುನ ಡರಬಿಟ್ ಮಲರ್ಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ಕ್ತಾಯರರನಲಿಾಗಿ TAT - 1 ಕ್ರಲ್ಸದ ದಿನ. 

 

5. ಪಾವತಿಸಲ್ು / NEFT / VMT ಕಿಿಕ್ ಮಾಡ್ಡ: ಪ್ಲವತಿಸಲ್ು / NEFT / VMT ಕ್ತಾಕ್ ಮಲಡಿ ಬಳಸಿ 

ನಿಮಮ ಯಲವುದರೀ ಇತ್ರ ಬಲಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಲಯ ಖಲತರಗಳಿಾಂದ ನಿಮ್ಮ Axis ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಬಲಕ್ತಯನುನ ಪ್ಲವತಿಸಿ. 

ಕ್ತಾಯರರನ್ಿ ಪ್ಲವತಿಸಲ್ು ಕ್ತಾಕ್ ಮಲರ್ಲ್ು TAT - 3 ಕ್ರಲ್ಸದ ದಿನಗಳು. 
NEFT ಕ್ತಾಯರರನ್ಿಗಲಗಿ TAT - 1 ಕ್ರಲ್ಸದ ದಿನ. 

VMT ಕ್ತಾಯರರನ್ಿಗಲಗಿ TAT - 2 ಕ್ರಲ್ಸದ ದಿನಗಳು. 
 

6. ಎಟಿಎಂಗಳ ಮಯಲ್ಕ ಪಾವತಿ: ನಿಮಮ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಬಲಕ್ತಯನುನ ನಿಮಮ 
ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಡರಬಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಮ ಲ್ಕ ಯಲವುದರೀ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಎಟ್ಟಎಾಂ (ATM) 
ನಲ್ಲಾ ಪ್ಲವತಿಸಿ. ಕ್ತಾಯರರನಲಿಾಗಿ TAT - 1 ಕ್ರಲ್ಸದ ದಿನ. 

 

7. IMPS ಕೆರಡ್ಡಟ್ ಕಾಡ್್ ಪಾವತಿ: IMPS ನರ ಾಂದಿಗರ, ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರು ಯಲವುದರೀ ಇತ್ರ 

ಬಲಯಾಂಕ್ ಮೊಬರೈಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ರೀಶನ್ನಿಾಂದ ನರೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಯಲವುದರೀ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗರ ಪ್ಲವತಿ ಮಲರ್ಬಹುದು. ಬಹು ಎಕ್ತಿಸ್ 

 



 

 

ಪ್ಲವತಿಗಳನುನ ಮಲರ್ಲ್ು ನಿಮಮ ಮೊಬರೈಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ರೀಶನ್ನಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಖಲತರಗಳನುನ 
ನರ ೀಾಂದಲಯಿಸಬಹುದು. ಮತ್ು ಿ ಯಲರಲದರ  (ಸಹರ ೀದರ ಯೀಗಿಗಳು / ಸರನೀಹಿತ್ರು / 

ಸಾಂಗಲತಿಗಳು) ಈ ಸೌಲ್ರ್ಯದ ಮ ಲ್ಕ ಯಲರರ ಬಬರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗರ ಪ್ಲವತಿಗಳನುನ 
ಮಲರ್ಬಹುದು. 
ಕ್ತಾಯರರನಲಿಾಗಿ TAT - ಅದರೀ ದಿನ. 

G) ಕೆಯನೆಗೆಯಳಿಸಲ್ು / ಸರೆಂಡ್ರ್ / ಕಾಡ್್ ಸದಸಯತ್ವದ ರದದತಿ 

 

ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ೀಲ್ಡರ್, ಯಲವುದರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ಯಲವುದರೀ ಪ್ೂವ್ ಸ ಚ್ನರ ನಿೀರ್ದರೀ ಅಥವಲ 

ನಿೀರ್ದರಯ್ಕೀ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಖಲತರಯನುನ ಕ್ರ ನರಗರ ಳಿಸಲ್ು/ಸರರಾಂರ್ರ್ ಮಲರ್ಲ್ು ಆಯ್ಕಕ 
ಮಲರ್ಬಹುದು. ದುರುಪ್ಯೀಗವನುನ ತ್ಪ್ರಪಸಲ್ು, ಹರ ಲ್ರ ಗಲೆಮ್ ಮತ್ುಿ ಮಲಯಗರನಟ್ಟಕ್ ಸಿರಪ್ 

ಶಲಶವತ್ವಲಗಿ ನಲಶವಲಗುವುದನುನ ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ರ ಳುಲ್ು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಅನುನ ನಲಲ್ುಕ 
ತ್ುಾಂರ್ುಗಳಲಗಿ ಕತ್ಿರಿಸಲ್ು ಸಲ್ಹರ ನಿೀರ್ಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ಸಾಂಪ್ೂಣ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಸಾಂಖರಯಯನುನ 
ಸ ಚ್ಚಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಅಥವಲ ಕಸಿಮರ್ ಕ್ರೀರ್ಗರ ಕರರ ಮಲರ್ುವ ಮ ಲ್ಕ ಗಲೆಹಕ ಸರೀವಲ 

ಇಮೀಲ್ ಐಡಿಗರ ಬರರಯುವ ಮ ಲ್ಕ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರು ಯಲವುದರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

ಸದಸಯತ್ವವನುನ ಕ್ರ ನರಗರ ಳಿಸಬಹುದು. ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಹರೀಳಿದ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಖಲತರಗರ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತರ ಬಲಕ್ತ ಇರುವ ಮತ್ು ಿಬಲಕ್ತಯಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೊತ್ಗಿಳ ಪ್ಲವತಿಯನುನ ಒಮಮ 
ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ನಾಂತ್ರ ಮಲತ್ೆ ಮುಕ್ಲಿಯವು ಪ್ರಿಣಲಮಕ್ಲರಿಯಲಗಿರುತ್ಿದರ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ 

ಪ್ೆೀಗಲೆಾಂ ಮುಚ್ುುವ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ ಅಥವಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ನವಿೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ, 
ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ತ್ನನ ಸವಾಂತ್ ವಿವರೀಚ್ನರಯಿಾಂದ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ೀಲ್ಡರ್ ಹರ ಾಂದಿರುವ 

ಅಸಿಿತ್ವದಲ್ಲಾರುವ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಪ್ೆಕ್ಲರಕ್ತಕಾಂತ್ ಭಿನನವಲಗಿರುವ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಪ್ೆಕ್ಲರವನುನ ಒದಗಿಸುವ 

ಹಕಕನುನ ಕ್ಲಯಿದರಿಸುತ್ಿದರ. ಯಲವುದರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಯಲವುದರೀ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ು ಿ ನಗದು ಮಿತಿಗಳು ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ನ ಸವಾಂತ್ ವಿವರೀಚ್ನರಗರ 
ಅನುಗುಣವಲಗಿರುತ್ಿವರ. ಕ್ಲರ್ಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ರೀಶನ್ ಮುಗಿಸುವ/ ನವಿೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 
ಒದಗಿಸಲ್ಲದ ಯಲವುದರೀ ಬದಲ್ಲ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗರ ಮಲನಯವಲಗಿ ಮುಾಂದುವರಿಯುತ್ಿದರ. 

 

H) ನಷ್ು / ಕಳುತ್ನ / ಕಾಡ್್ಗಳ ದುಬ್ಳಕೆ 
 

ಕ್ಲರ್ಡ್ ಕಳರದುಹರ ೀದರರ, ಕಳುತ್ನ, ಬರೀರರಯವರಿಗರ ನಿಮಮ ಪ್ರನ್ ಅಥವಲ ಇತ್ರ ರ್ದೆತಲ 

ಮಲಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದದರರ ಅಥವಲ ನಿಮಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಾದರ ಅದನುನ ಬಳಸುತಿಿದದರರ ನಿೀವು ತ್ಕ್ಷಣ 

ಫೀನ್ನಲ್ಲಾ ಬಲಯಾಂಕ್ಗರ ತಿಳಿಸಬರೀಕು. 



 

 

ಪ್ಲ್ಲೀಸ್ ದ ರು / ಪ್ೆಥಮ ಮಲಹಿತಿ ವರದಿ (ಎಫ್ಐಆರ್) ಅನುನ ತ್ಕ್ಷಣವರೀ ಹತಿಿರದ 

ಪ್ಲ್ಲೀಸ್ ಠಲಣರಗರ ದಲಖಲ್ಲಸಬರೀಕು, ಅದರ ಪ್ೆತಿಯನುನ ಬಲಯಾಂಕ್ಗರ ಸಲ್ಲಾಸಬರೀಕು. 
ದುರುಪ್ಯೀಗದ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ, ನಿೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ು ಿ ಷರತ್ುಿಗಳ ನರರವರೀರಿಕ್ರಗರ 
ಒಳಪ್ಟುಿ, ಲ್ಲಸ್ಿ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ಣರಗಲರಿಕ್ರಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಒಳಗರ ಾಂಡಿರುವ ಮೊತ್ಿಕ್ರಕ ಬಲಯಾಂಕ್ನ 

ಹರ ಣರಗಲರಿಕ್ರಯನುನ ಸಿೀಮಿತ್ಗರ ಳಿಸಲ್ಲಗುತ್ದಿರ. ATM ಅಥವಲ 

PIN/Password/OTP/mPIN/CVV ಆಧಲರಿತ್ ವಹಿವಲಟುಗಳಿಗಲಗಿ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಳ ಯಲವುದರೀ 
ದುರುಪ್ಯೀಗಕ್ಲಕಗಿ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರು ಮಲತ್ೆ ಜವಲಬಲದರರಲಗಿರುತಲಿರರ. 
 

I) PIN ಅನುು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಇಟ್ುುಕೆಯಳುುವ ಬಗೆ ೆಸಂವಹನ 

 

ಕ್ಲರ್ಡ್ನರ ಾಂದಿಗರ ಬಳಸಲ್ು ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರಿಗರ ನಿೀರ್ಲ್ಲದ ವರೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಾಂಖರಯ (PIN) 

ಅಥವಲ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರು PIN ಆಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಮಲಡಿದ ಯಲವುದರೀ ಸಾಂಖರಯಯನುನ ಕ್ಲರ್ಡ್
ದಲರರಿಗರ ಮಲತ್ೆ ತಿಳಿದಿರಬರೀಕು. ಇದು ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ೀಲ್ಡರ್ನ ವರೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕ್ರಗಲಗಿ, ಮತ್ು ಿ
ವಗಲ್ವಣರ ಮಲರ್ಲ್ಲಗುವುದಿಲ್ಾ ಮತ್ು ಿ ಕಟುಿನಿಟ್ಲಿಗಿ ಗೌಪ್ಯವಲಗಿರುತ್ಿದರ. ಪ್ರನ್ ಸಾಂಖರಯಯ 

ಲ್ಲಖಿತ್ ದಲಖಲ್ರಯನುನ ಯಲವುದರೀ ರ ಪ್, ಸಿಳ ಅಥವಲ ವಿಧಲನದಲ್ಲಾ ಇರಿಸಬಲರದು ಅದು 
ಮ ರನರೀ ವಯಕ್ತಿಯಿಾಂದ ಅದರ ಬಳಕ್ರಯನುನ ಸುಲ್ರ್ಗರ ಳಿಸುತ್ದಿರ. ಪ್ರನ್ ಅನುನ ಯಲವುದರೀ 
ಮ ರನರೀ ವಯಕ್ತಿಗರ, ಬಲಯಾಂಕ್ನ ಸಿಬಬಾಂದಿಗರ ಅಥವಲ ವಲಯಪ್ಲರಿ ಸಾಂಸರಿಗಳಿಗರ, ಯಲವುದರೀ 
ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ ಅಥವಲ ಯಲವುದರೀ ವಿಧಲನದಿಾಂದ, ಸವಯಾಂಪ್ರೆೀರಿತ್ ಅಥವಲ ಇನಲಯವುದರೀ 
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾ ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡಿಸಬಲರದು. ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರನುನ ಹರ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರ PIN 

ಅನುನ ನಿೀರ್ುವಲಗ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ಲಳರ್ಜ ವಹಿಸುತ್ಿದರ. 
 

ಕಾಡ್ು್ದಾರರಗೆ ವಿಮಾ ಕವರ್ 

 

ಕ್ಲರ್ಡ್ ರ ಪ್ಲಾಂತ್ರದ ಪ್ೆಕ್ಲರವನುನ ಅವಲ್ಾಂಬಿಸಿ ಕ್ರಳಗರ ನಮ ದಿಸಲ್ಲದ ವಿಮಲ ಕವರ್
ಗಳು ಅನವಯಿಸುತ್ಿವರ. ಅನವಯವಲಗುವ ವಿಮಲ ಕವರ್ಗಳಿಗಲಗಿ ದಯವಿಟುಿ ವರಲ್ಕಮ್ 
ಬುಕ್ರಾಟ್ಅನುನ ದಯವಿಟುಿ ನರ ೀಡಿ. 

 

ಏರ್ ಆಕಿಿಡೆಂಟ್ ಕವರ್: ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಅನುನ ಮಚರ್ಾಂಟ್ ಎಸಲಿಬಿಾಷ್
ಮಾಂಟ್ ಅಥವಲ ಎಟ್ಟಎಾಂನಲ್ಲಾ ನಗದು ಹಿಾಂಪ್ಡರಯಲ್ು ಕನಿಷಠ 90 ದಿನಗಳ ಮೊದಲ್ು ಬಳಸಿದದರರ 
ಮತ್ು ಿಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾ ವಿಮಲನ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ ಖರಿೀದಿಸಿದದರರ ಮಲತ್ೆ ಏರ್ 

ಅಪ್ಘಾತ್ವು ಮಲನಯವಲಗಿರುತ್ಿದರ. ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಾನ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಕ್ತಗಳನುನ 
ಇತ್ಯಥ್ಪ್ಡಿಸದ ಹರ ರತ್ು ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರ ನಲಮಿನಿಯು ಏರ್ ಅಪ್ಘಾತ್ ವಿಮಲ ಪ್ಲಲ್ಲಸಿಯ 



 

 

ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಯಲವುದರೀ ಮೊತ್ಿಕ್ರಕ ಅಹ್ರಲಗಿರುವುದಿಲ್ಾ. ಬಲಕ್ತ ಮೊತ್ಿವನುನ ಸರಿಹರ ಾಂದಿಸಲ್ು 
ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ವಿಮಲ ಮೊತ್ಿದ ಮೀಲ್ರ ಮೊದಲ್ ಶುಲ್ಕ / ಹರ ಣರಗಲರಿಕ್ರಯನುನ 
ಹರ ಾಂದಿರುತ್ಿದರ. 

 

ಜೇರೆಯೇ ಲಾಸ್ು ಕಾಡ್್ ಹೆಯಣೆಗಾರಕೆ: ವಾಂಚ್ನರಯ ಖರಿೀದಿ ವಹಿವಲಟುಗಳ ವಿರುದಧ ರಕ್ಷಣರ 
ಲ್ರ್ಯವಿದರ, ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರಿಾಂದ ಕ್ಲರ್ಡ್ನ ನಷಿವನುನ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ಗರ ವರದಿ ಮಲಡಿದ 

ಕ್ಷಣದಿಾಂದ ವರದಿ ಮಲರ್ುವ ಅವಧಿಗರ 30 ದಿನಗಳ ಮೊದಲ್ು ಒಳಗರ ಾಂಡಿರುತ್ಿದರ. ಕವರ್ 

ಮೊೀಸದ ಪ್ಲವತಿ ವಹಿವಲಟುಗಳಿಗರ ಮಲತ್ೆ ಮಲನಯವಲಗಿರುತ್ದಿರ ಮತ್ು ಿಎಫ್ಐಆರ್ನರ ಾಂದಿಗರ 
ಕಡಲಡಯವಲಗಿ ಬರಾಂಬಲ್ಲಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದರ. ಈ ವಿಮಲ ರಕ್ಷಣರಯು ATM ಮತ್ು ಿ
PIN/Password/OTP/mPIN/CVV ಆಧಲರಿತ್ ವಹಿವಲಟುಗಳಿಗರ ಮಲನಯವಲಗಿಲ್ಾ.  
 

ಖ್ರೇದಿ ರಕ್ಷಣೆ: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾ ಮಲಡಿದ ಖರಿೀದಿಗಳ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಾ ಬರಾಂಕ್ತ ಅಥವಲ 

ಕಳುತ್ನದ ವಿರುದಧ ರಕ್ಷಣರ, ಎಫ್ಐಆರ್ನರ ಾಂದಿಗರ ಕಡಲಡಯವಲಗಿ ಬರಾಂಬಲ್ಲಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದರ. 
ನಷಿಕ್ರಕ ಕ್ಲರಣವಲಗುವ ಗಲೆಹಕರ ಕಡರಯಿಾಂದ ಸಾಂಪ್ೂಣ್ ನಿಲ್್ಕ್ಷಯವನುನ 
ಒಳಗರ ಾಂಡಿರುವುದಿಲ್ಾ. ಆರ್ರಣಗಳು ಮತ್ು ಿ ಇತ್ರ ಹಲಳಲಗುವ ಉತ್ಪನನಗಳನುನ 
ಒಳಗರ ಾಂಡಿರುವುದಿಲ್ಾ. 

 

ಬ್ೆಲೆ ರಕ್ಷಣೆ: ಕವರ್ ಒಾಂದು ಐಟಾಂಗರ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನರ ಾಂದಿಗರ ಪ್ಲವತಿಸಿದ 

ಬರಲ್ರ ಮತ್ು ಿ ಅದರೀ ಐಟಾಂ(ಅದರೀ ಬಲೆಯಾಂರ್ಡ, ತ್ಯಲರಿಕ್ರ, ಮಲದರಿ ಹರಸರು ಮತ್ು/ಿಅಥವಲ 

ಸಾಂಖರಯ) ಗರ ಕಡಿಮ ಬರಲ್ರಯ ಜಲಹಿೀರಲತ್ು ಬರಲ್ರಯ ನರ್ುವಿನ ವಯತಲಯಸವನುನ 
ಮರುಪ್ಲವತಿಸುತ್ಿದರ. ಕವರ್ ಅನವಯಿಸುತ್ಿದರ. INR 2500 ಕ್ತಕಾಂತ್ ಹರಚ್ಚುನ ಮ ಲ್ ಖರಿೀದಿ 

ಬರಲ್ರಯಾಂದಿಗರ ಯಲವುದರೀ ವಸುವಿಿಗರ amazon, Flipkart ಅಥವಲ ಹರಸರಲಾಂತ್ ಆನ್ಲ್ರೈನ್ 

ಖರಿೀದಿ ಸರೈಟ್ಗರ ಮಲತ್ೆ. ಕಡಿಮ ಬರಲ್ರಯು ಅದರೀ ಇ-ಕ್ಲಮಸ್್ ಕಾಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಾರಬರೀಕು, 
ಮುದಿೆತ್ ಜಲಹಿೀರಲತ್ನುನ ಖರಿೀದಿಸಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗರ ಪ್ೆಕಟ್ಟಸಬರೀಕು ಮತ್ುಿ 
ಮಲಹಿತಿಯನುನ ಕ್ರಾೈಮ್ ಮಲರ್ಬರೀಕು ಮುದಿೆತ್ ಜಲಹಿೀರಲತಿನ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗರ ಇರಬರೀಕು. 
(ಈ ವರೈಶಷಿಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಒಳಗರ ಾಂಡಿರುವ ಐಟಾಂಗಳಿಗಲಗಿ ಬಲಯಾಂಕ್ ಅನುನ ಸಾಂಪ್ಕ್ತ್ಸಿ)  

 

ಕೆರಡ್ಡಟ್ ಶಿೇಲ್:ಿ ಆಕಸಿಮಕ ಮರಣದ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾನ ನಿದಿ್ಷಿ ಮೊತ್ಿದವರರಗರ ಬಲಕ್ತ 

ಉಳಿದಿದರ. 
 

ಚೆಕ್ನಲಿಿ - ಬ್ಾಯಗೆೇರ್ಜನಲಿಿ ವಿಳಂಬ: ವಿದರೀಶಕ್ರಕ ಪ್ೆಯಲಣಿಸುವಲಗ 6 ಗಾಂಟ್ರಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಹರಚ್ುು 
ಬಲಯಗರೀರ್ಜ ವಿಳಾಂಬವಲದರರ ಮ ಲ್ರ್ ತ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಲಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಸುಿಗಳ ವರಚ್ುವನುನ 



 

 

ಮರುಪ್ಲವತಿ ಮಲರ್ುತ್ಿದರ. ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನರ ಾಂದಿಗರ ಖರಿೀದಿಸಿದ ವಿಮಲನ 

ಟ್ಟಕ್ರಟ್ನ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ ಮಲತ್ೆ ಮಲನಯವಲಗಿರುತ್ಿದರ. ಚರಕ್ ಇನ್ ಬಲಯಗರೀರ್ಜ ಎಾಂದರರ 
ವಿಮಲದಲರರು ಹಸಲಿಾಂತ್ರಿಸಿದ ಸಲಮಲನುಗಳು ಮತ್ು ಿ ವಿಮಲದಲರರು ಪ್ೆಯಲಣಿಸುವಲಗ 

ಮತ್ು ಿ ವಲಹಕವು ಬಲಯಗರೀರ್ಜ ರಶೀದಿಯನುನ ನಿೀಡಿದ ಅದರೀ ಸಲರಿಗರ ವಿಧಲನದಲ್ಲಾ ಸಲಗಿಸಲ್ು 
ಭಲರತ್ದ ಹರ ರಗಿನ ಅಾಂತ್ರರಲರ್ಷರೀಯ ಏರ್ಲ್ರೈನ್ಿ / ವಲಹಕದಿಾಂದ ಸಿವೀಕರಿಸಲ್ಲಗಿದರ.  
 

ಚೆಕ್ನ - ಇನ್ ಬ್ಾಯಗೆೇಜುಲಿ ಿ ನಷ್ು: ಸಲಗರರ ೀತ್ಿರ ಪ್ೆಯಲಣದ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ ಸಲಮಲನು 
ಸರಾಂಜಲಮು ನಷಿ ಅಥವಲ ಸಲಮಲನುಗಳಿಗರ ಹಲನಿಯನುನ ಒಳಗರ ಾಂಡಿರುತ್ಿದರ. ಎಕ್ತಿಸ್ 

ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನರ ಾಂದಿಗರ ಖರಿೀದಿಸಿದ ವಿಮಲನ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ನ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ ಮಲತ್ೆ 
ಮಲನಯವಲಗಿರುತ್ಿದರ. ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ನರ ಾಂದಿಗರ ಖರಿೀದಿಸಿದ ವಿಮಲನ ಟ್ಟಕ್ರಟ್
ನ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ ಮಲತ್ೆ ಮಲನಯವಲಗಿರುತ್ಿದರ. ಚರಕ್ ಇನ್ ಬಲಯಗರೀರ್ಜ ಎಾಂದರರ ವಿಮಲದಲರರು 
ಹಸಲಿಾಂತ್ರಿಸಿದ ಸಲಮಲನುಗಳು ಮತ್ು ಿವಿಮಲದಲರರು ಪ್ೆಯಲಣಿಸುವಲಗ ಮತ್ುಿ ವಲಹಕವು 
ಬಲಯಗರೀರ್ಜ ರಶೀದಿಯನುನ ನಿೀಡಿದ ಅದರೀ ಸಲರಿಗರ ವಿಧಲನದಲ್ಲಾ ಸಲಗಿಸಲ್ು ಭಲರತ್ದ ಹರ ರಗಿನ 

ಅಾಂತ್ರರಲರ್ಷರೀಯ ಏರ್ಲ್ರೈನ್ಿ / ವಲಹಕದಿಾಂದ ಸಿವೀಕರಿಸಲ್ಲಗಿದರ.   
 

ರ್ರಯಾಣದ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ನಷ್ು: ಕಳರದುಹರ ೀದ ಪ್ಲಸ್ಪ್ೀಟ್್ / ಇತ್ರ ಪ್ೆಯಲಣದ 

ದಲಖಲ್ರಗಳಿಗಲಗಿ ವಿದರೀಶಕ್ರಕ ಪ್ೆಯಲಣಿಸುವಲಗ ಅರ್ಜ್ ಶುಲ್ಕವನುನ ಒಳಗರ ಾಂರ್ಾಂತರ ಪ್ಲಸ್
ಪ್ೀಟ್್ ಸಾಂಗೆಹಿಸಲ್ು ತ್ಗಲ್ುವ ವರಚ್ುವನುನ ಒಳಗರ ಾಂಡಿದರ. ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್
ನರ ಾಂದಿಗರ ಖರಿೀದಿಸಿದ ವಿಮಲನ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ನ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ ಮಲತ್ೆ ಮಲನಯವಲಗಿರುತ್ಿದರ.  

 

K) ಡ್ಡೇಫಾಲ್ು 
 

1) ಡಿೀಫಲಲ್ಿ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ ಅಾಂದರರ ಪ್ಲವತಿಯ ದಿನಲಾಂಕದ ಮ ಲ್ಕ ಕನಿಷಠ ಮೊತ್ಿವನುನ 
ಪ್ಲವತಿಸದಿದದಲ್ಲಾ ಅಥವಲ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಸದಸಯ ಒಪ್ಪಾಂದದ ಯಲವುದರೀ ಷರತಿಿನ ಉಲ್ಾಾಂಘನರಯ 

ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ, ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರಿಗರ ಕ್ಲಲ್ಕ್ಲಲ್ಕ್ರಕ ಅಾಂಚರ, ಫಲಯಕ್ಿ, ದ ರವಲಣಿ ಮ ಲ್ಕ 

ಜ್ಞಲಪ್ನರಗಳನುನ ಕಳುಹಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. ಇ-ಮೀಲ್, SMS ಸಾಂದರೀಶ ಮತ್ುಿ / ಅಥವಲ 

ಬಲಕ್ತಗಳನುನ ಸಾಂಗೆಹಿಸಲ್ು ನರೀಮಕಗರ ಾಂರ್ ಮ ರನರೀ ವಯಕ್ತಿಗಳ ಮ ಲ್ಕ. ಹಲಗರ 
ನರೀಮಕಗರ ಾಂರ್ ಯಲವುದರೀ ಮ ರನರೀ ವಯಕ್ತ,ಿ ಸಲಲ್ ಸಾಂಗೆಹಣರಯ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಅಸರ ೀಸಿಯ್ಕೀಷನ್ (IBA) ಕ್ರ ೀರ್ಡಗರ ಬದಧವಲಗಿರಬರೀಕು. 
 

2) ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರು ಡಿೀಫಲಲ್ಿನ ನಿದಶ್ನವನುನ ಎಸಗಿದರರ, ಬಲಯಾಂಕ್ ತ್ನನ ಸವಾಂತ್ ವಿವರೀಚ್ನರಗರ 
ಅಹ್ವಲಗಿರುತ್ಿದರ: 



 

 

 

a. ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ೀಲ್ಡರ್ಗರ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಸೌಲ್ರ್ಯಗಳನುನ ಹಿಾಂಪ್ಡರಯಿರಿ. 

 

b. ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರನಿಗರ ತ್ನನ ಕ್ಲರ್ಡ್ನಲ್ಲಾ ಬಲಕ್ತ ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಕ್ತಯನುನ ತ್ಕ್ಷಣವರೀ 
ಪ್ಲವತಿಸಲ್ು ಹರೀಳಿ. 

 

c. ಬಲಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಾ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರ ಹರಸರಿನಲ್ಲಾ ನಿವ್ಹಿಸಲ್ಲದ ಯಲವುದರೀ ಹಣ / ಠರೀವಣಿ / 

ಖಲತರಗಳ ವಿರುದಧ ಬಲಕ್ತ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ಿವನುನ ಹಿಮಮಟ್ಟಿಸಲ್ು ಮತ್ು ಿ ಹರ ಾಂದಿಸಲ್ು 
ಬಲಯಾಂಕ್ತನ ಹಕಕನುನ ಚ್ಲ್ಲಯಿಸಿ. 

 

3) ಡಿೀಫಲಲ್ಿ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ, ಬಲಯಾಂಕ್ ಡಿೀಫಲಲ್ಿ ವರದಿಯನುನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಲಹಿತಿ ಬ ಯರರ ೀಗಳಿಗರ 
ಅಥವಲ ಕ್ಲನ ನಿನಿಾಂದ ಅನುಮೊೀದಿಸಲ್ಪಟಿ ಇತ್ರ ಏಜರನಿಿಗಳಿಗರ ರವಲನಿಸಬಹುದು. 
ಪ್ಲವತಿಯ ಅಾಂತಿಮ ದಿನಲಾಂಕ ಮತ್ು ಿಬಿಲ್ಲಾಾಂಗ್ಸ ಸರಿೀಟ್ಮಾಂಟ್ನಲ್ಲಾ ಸ ಚ್ಚಸಲ್ಲದ ಬಿಲ್ಲಾಾಂಗ್ಸ 

ದಿನಲಾಂಕದ ನರ್ುವಿನ ಅವಧಿಯನುನ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರನುನ ಡಿೀಫಲಲ್ಿರ್ ಎಾಂದು ವರದಿ ಮಲರ್ಲ್ು 
ಸ ಚ್ನರ ಅವಧಿ ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ. 

 

4) ಡಿೀಫಲಲ್ಿ ವರದಿಯನುನ ಹಿಾಂತರಗರದುಕ್ರ ಳುುವ ವಿಧಲನ ಮತ್ು ಿಬಲಕ್ತಗಳ ಇತ್ಯಥ್ದ ನಾಂತ್ರ 

ಡಿೀಫಲಲ್ಿ ವರದಿಯನುನ ಹಿಾಂತರಗರದುಕ್ರ ಳುುವ ಅವಧಿ: 

 

*CIBIL ಸ ಚ್ಚಸಿದ ಸವರ ಪ್ದಲ್ಲಾ ಪ್ೆತಿ ತಿಾಂಗಳು CIBIL - ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನಫಮೀ್ಷನ್ ಬ ಯರರ ೀ 
(ಇಾಂಡಿಯಲ) ಲ್ಲಮಿಟ್ರರ್ಡಗರ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರ ಡರೀಟ್ಲವನುನ ಬಲಯಾಂಕ್ ಸಲ್ಲಾಸುತ್ಿದರ. ಈ ಡರೀಟ್ಲವು 
ಹಿಾಂದಿನ ತಿಾಂಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರ ಡಿಫಲಲ್ಿರ್ಗಳು ಮತ್ು ಿ ಪ್ೆಸುಿತ್ ಎರರ್ನುನ 
ಮರುಪ್ಲವತಿ ಸಿಿತಿಯನುನ ಒಳಗರ ಾಂಡಿರುತ್ಿದರ. CIBIL ಸಲ್ಲಾಸಿದ ಡರೀಟ್ಲವನುನ ಇನರ ನಾಂದು 
ಮ ವತ್ು ಿದಿನಗಳಲ್ಲಾ ತ್ಮಮ ಸವ್ರ್ಗರ ಅಪ್ಲ್ರ ೀರ್ಡ ಮಲರ್ುತ್ಿದರ. 
 

5).ಕ್ಲರ್ು್ದಲರರ ಸಲಮಥಯ್ದಲ್ಲಾ ಮರಣದ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ ಬಲಕ್ತಗಳ ವಸ ಲ್ಲತಿ: ಸಾಂಪ್ೂಣ್ 

ಬಲಕ್ತ ಉಳಿದಿರುವ (ಬಿಲ್ ಮಲರ್ದ ವಹಿವಲಟುಗಳನುನ ಒಳಗರ ಾಂರ್ಾಂತರ) ತ್ಕ್ಷಣವರೀ 
ಪ್ಲವತಿಸಲ್ಲಗುತ್ದಿರ ಮತ್ುಿ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ಗರ ಪ್ಲವತಿಸಲ್ಲಗುತ್ದಿರ. ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ಲರ್ಡ್
ದಲರರ ಎಸರಿೀಟ್ನಿಾಂದ ಒಟುಿ ಬಲಕ್ತಯನುನ ಮರುಪ್ಡರಯಲ್ು ಅಹ್ವಲಗಿರುತ್ಿದರ. ಬಲಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಾ 
ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರ ಹರಸರಿನಲ್ಲಾ ನಿವ್ಹಿಸಲ್ಲದ ಹಣ / ಠರೀವಣಿ / ಖಲತರಗಳಿಾಂದ ಒಟುಿ ಬಲಕ್ತಯನುನ 
ಮರುಪ್ಡರಯಲ್ು ಸಹ ಬಲಯಾಂಕ್ ಅಹ್ವಲಗಿರುತ್ಿದರ. 

 



 

 

L) ಬಹರಂಗರ್ಡ್ಡಸುವಿಕೆ 
 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ RBI ನಿಾಂದ ಅಧಿಕೃತ್ವಲದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ ಯರರ ೀಗಳರ ಾಂದಿಗರ ಒಪ್ಪಾಂದ 

ಮಲಡಿಕ್ರ ಳುಬಹುದು ಮತ್ುಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿೀರ್ಬರೀಕ್ರ ಅಥವಲ ನಿೀರ್ಬಲರದು ಎಾಂಬುದಕ್ರಕ ನಿಮಮ 
ಪ್ೆಸುಿತ್ ಬಲಕ್ತ, ಪ್ಲವತಿ ಇತಿಹಲಸ, ಜನಸಾಂಖಲಯ ವಿವರಗಳು, ಇತಲಯದಿ ಸರೀರಿದಾಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಮಲಹಿತಿಯನುನ ಹಾಂಚ್ಚಕ್ರ ಳುುತ್ದಿರ. ಅಗತ್ಯ ಬಲಕ್ತಗಳನುನ ಸಕ್ಲಲ್ಲಕವಲಗಿ ಪ್ಲವತಿಸುವ 

ಮ ಲ್ಕ ಉತ್ಿಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಲಸವನುನ ನಿವ್ಹಿಸುವುದು ನಿಮಮ ಹಿತಲಸಕ್ತಯಿಲಗಿದರ. 
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ ಯರರ ೀಗಳರ ಾಂದಿಗರ, ಜವಲಬಲದರಿಯುತ್ ಗಲೆಹಕರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿೀರ್ುವವರಿಾಂದ 

ಉತ್ಿಮ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಾ ವರೀಗವಲಗಿ ಮತ್ು ಿ ಹರಚ್ುು ಸಪಧಲ್ತ್ಮಕ ಸರೀವರಗಳನುನ 
ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಗಲೆಹಕರ ಡಿೀಫಲಲ್ಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ ಯರರ ೀಗಳರ ಾಂದಿಗರ ಲ್ರ್ಯವಿರುತ್ಿದರ, ಇದು 
ರ್ವಿಷಯದ ಅವಶಯಕತರಗಳಿಗಲಗಿ ನಿಮಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯೀಗಯತರಯ ಮೀಲ್ರ ಪ್ರಿಣಲಮ ಬಿೀರುತ್ಿದರ. 
ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಗಲೆಹಕರ ಮಲಹಿತಿಯನುನ ಮಲಸಿಕ ಆಧಲರದ ಮೀಲ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಬ ಯರರ ೀಗಳಿಗರ ವರದಿ ಮಲರ್ುತ್ದಿರ ಅಥವಲ ಬಲಯಾಂಕ್ ಮತ್ು ಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ ಯರರ ೀಗಳ ನರ್ುವರ 
ಒಪ್ಪಾಂದ ಮಲಡಿಕ್ರ ಳುಬಹುದು. ಯಲವುದರೀ ಬಿಲ್ಲಾಾಂಗ್ಸ ವಿವಲದದ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ 
ಸ ಚ್ಚಸಲ್ಲಗಿದರ 

 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್, ವಿವಲದವನುನ ಪ್ರಿಹರಿಸುವವರರಗರ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ ಯರರ ೀಗಳಿಗರ ವರದಿ 

ಮಲರ್ುವುದನುನ ಸಿಗಿತ್ಗರ ಳಿಸುತ್ಿದರ. ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಸ ಕ ಿ ಮತ್ು ಿ ಅಗತ್ಯವರಾಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದಲದ ಕ್ಲರಣ, ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರನು ತ್ನನ/ಆಕ್ರಯ ಜವಲಬಲದರಿಯನುನ 
ನಿವ್ಹಿಸುವಲ್ಲಾ ಮಲಡಿದ ಯಲವುದರೀ ಡಿೀಫಲಲ್ಿಗರ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಮಲಹಿತಿಯನುನ 
ಒಳಗರ ಾಂರ್ಾಂತರ, ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರ/ಆರ್ಡ-ಆನ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ಹರ ೀಲ್ಡರ್ಗಳಿಗರ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 

ಮಲಹಿತಿಯನುನ ಹಾಂಚ್ಚಕ್ರ ಳುಲ್ು Axis ಬಲಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕ್ಲರ ಹರ ಾಂದಿದರ ಎಾಂದು ಕ್ಲರ್ಡ್ದಲರರು 
ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸುತಲಿರರ. ಕ್ಲಲ್ಕ್ಲಲ್ಕ್ರಕ ಬಲಯಾಂಕ್ ನಿಧ್ರಿಸಿದಾಂತರ ಯಲವುದರೀ ಅಸಿಿತ್ವದಲ್ಲಾರುವ 

ಅಥವಲ ಹರಚ್ಚುನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ ಯರರ ೀಗಳರ ಾಂದಿಗರ. ಅಾಂತರಯ್ಕೀ, ಅಾಂತ್ಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ ಯರರ ೀಗಳಿಗರ 
ಮಲಹಿತಿಯನುನ ಬಹಿರಾಂಗಪ್ಡಿಸಲ್ು ಆರ್ಡ-ಆನ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ೀಲ್ಡರ್(ರು) ರಿಾಂದ ಸಮಮತಿ. 

ಅಾಂತ್ಹ ಘಟಕಗಳು ಬಲಯಾಂಕ್ಗಳು / ಹಣಕ್ಲಸು ಸಾಂಸರಗಿಳು ಮತ್ು ಿ ಇತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ನಿೀರ್ುವವರಿಗರ ಸಾಂಸಕರಿಸಿದ ಮಲಹಿತಿ ಅಥವಲ ಡರೀಟ್ಲ ಅಥವಲ ಉತ್ಪನನಗಳನುನ 
ಲ್ರ್ಯಗರ ಳಿಸಬಹುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ ಯರರ ೀಗಳಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ ಯರರ ೀಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸರೀರಿವರ 

 



 

 

ರರಫರರನ್ಿ ಏಜರನಿಿಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಲಹಿತಿ ಕಾಂಪ್ನಿಗಳು ಅಥವಲ ಸಲಲ್ಗಲರರಿಗರ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಲಹಿತಿಯನುನ ಸಾಂಗೆಹಿಸುವ, ಒಟುಿಗ ಡಿಸುವ ಮತ್ುಿ ಪ್ೆಸಲರ ಮಲರ್ುವ 

ಉದರದೀಶಕ್ಲಕಗಿ RBI ನಿಾಂದ ರಚ್ಚಸಲ್ಪಟಿ ಮತ್ುಿ ಅಧಿಕೃತ್ಗರ ಾಂರ್ ಯಲವುದರೀ ಇತ್ರ ಘಟಕ. 

 

ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ / ಅದರ ಸಹವತಿ್ಗಳು / ಅಾಂಗಸಾಂಸರಿಗಳು / ಏಜರಾಂಟ್ಗಳಿಾಂದ 

ಯಲವುದರೀ ನರೀರ ಮಲಕ್ರ್ಟ್ಟಾಂಗ್ಸ ಅಥವಲ ಟ್ರಲ್ಲಕ್ಲಲ್ಲಾಂಗ್ಸ / ಟ್ರಲ್ಲಸರೀಲ್ಿ ಕರರಗಳನುನ ಪ್ಡರಯಲ್ು 
ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ೀಲ್ಡರ್ ಬಯಸದಿದದರರ, 'ಟ್ಲೆಯ್ಸ' ನಲ್ಲಾ ಒದಗಿಸಲ್ಲದ ವಿವರಗಳ ಪ್ೆಕ್ಲರ 

'ಒದಗಿಸುವ ಗಲೆಹಕರ ಪ್ಲೆಶಸಯ ರಿರ್ಜಸಿರ್' ನಲ್ಲಾ ನರ ೀಾಂದಲಯಿಸುವ ಮ ಲ್ಕ ‘TRAI’ 

ವರಬರಿೈಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಹರ ೀಲ್ಡರ್ ಆಯ್ಕಕಯಿಾಂದ ಹರ ರಗುಳಿಯಬಹುದು. 
 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಬಲಯಾಂಕ್ತಾಂಗ್ಸ ಕ್ರ ೀರ್ಡಿ ಮತ್ುಿ ಸಲಿಯಾಂರ್ರ್ಡಿ್ ಬರ ೀರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಲ 

(BCSBI) ಸದಸಯ. BCSBI ಕ್ರ ೀರ್ಡ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ನಮಮ ಬದಧತರಗಳನುನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು ದಯವಿಟುಿ 
ನಮಮ ವರಬ್ಸರೈಟ್ನ ಹರ ೀಮಪೀಜರ ್ಭರೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿ. 

 

M) ಆಬಿ್ಟೆರೇಷ್ನ್ ಷ್ರತ್ುು 
 

ಈ ಪ್ರೆಸರಾಂಟ್ಗಳಿಾಂದ ಉಾಂಟ್ಲಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಲದಗಳು, ವಯತಲಯಸಗಳು ಮತ್ು ಿ / ಅಥವಲ 

ಹಕುಕಗಳು ಅಥವಲ ಪ್ೆಶರನಗಳು, ಅಥವಲ ಯಲವುದರೀ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಾ ಸಪಶ್ಸುವ ಅಥವಲ ಅದಕ್ರಕ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಅಥವಲ ನಿಮಲ್ಣಗಳು, ಅಥ್ ಅಥವಲ ಅದರ ಪ್ರಿಣಲಮ ಅಥವಲ ಹಕುಕ, 
ಕಟುಿಪ್ಲರ್ುಗಳು ಮತ್ುಿ ಹರ ಣರಗಲರಿಕ್ರಗಳ ಬಗರ ್ಇಲ್ಲಾ ಉಲ್ರಾೀಖಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ ಮಧಯಸಿಿಕ್ರ ಮತ್ು ಿ
ಸಮನವಯ ಕ್ಲಯಿದರ, 1996 ರ ನಿಬಾಂಧನರಗಳಿಗರ ಅನುಸಲರವಲಗಿ ನಡರಯಲ್ು ಮತ್ು ಿ
ಮಧಯಸಿಿಕ್ರಯಿಾಂದ ಇತ್ಯಥ್ಪ್ಡಿಸಲ್ಲಗುತ್ಿದರ, ಅಥವಲ ಅದರ ಯಲವುದರೀ ಶಲಸನಬದಧ 
ತಿದುದಪ್ಡಿಗಳು, ಸಲಲ್ದಲತ್ / ಬಲಯಾಂಕ್ನಿಾಂದ ನಲಮನಿದರೀ್ಶನಗರ ಳುುವ ಏಕ್ರೈಕ 

ಮಧಯಸಿಗಲರ, ಮತ್ು ಿ ಮರಣದ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ, ಇಷಿವಿಲ್ಾದಿದದಲ್ಲಾ, ಹಿೀಗರ ನರೀಮಕಗರ ಾಂರ್ 

ವಯಕ್ತಿಯ ನಿರಲಕರಣರ, ನಿಲ್್ಕ್ಷಯ, ಅಸಮಥ್ತರ ಅಥವಲ ಅಸಲಮಥಯ್, ಮಧಯಸಿಗಲರನಲಗಿ 

ಕ್ಲಯ್ನಿವ್ಹಿಸಲ್ು, ಸಲಲ್ದಲತ್ / ಬಲಯಾಂಕ್ ಒಬಬ ಹರ ಸ ಮಧಯಸಿಗಲರನನುನ ಏಕಮಲತ್ೆ 
ಮಧಯಸಿಗಲರನಲಗಿ ನರೀಮಿಸಬಹುದು. ಮಧಯಸಿಗಲರನು ಪ್ೆಶಸಿಿಗರ ಯಲವುದರೀ ಕ್ಲರಣಗಳನುನ 
ನಿೀರ್ುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಾ ಮತ್ುಿ ಮಧಯಸಿಗಲರನ ಪ್ೆಶಸಿಿಯು ಅಾಂತಿಮವಲಗಿರುತ್ಿದರ ಮತ್ು ಿ
ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗರ ಬದಧವಲಗಿರುತ್ಿದರ. ಮಧಯಸಿಿಕ್ರ ಪ್ೆಕ್ತೆಯ್ಕಗಳು ಮುಾಂಬರೈನಲ್ಲಾ 
ಮಲತ್ೆ ನಡರಯುತ್ಿವರ. 
 

N) ನಿಷೆೇಧದ ಷ್ರತ್ುು 



 

 

 

ಲ್ಲಟರಿ ಟ್ಟಕ್ರಟ್ಗಳು, ನಿಷರೀಧಿತ್ ಅಥವಲ ನಿಷರೀಧಿತ್ ನಿಯತ್ಕ್ಲಲ್ಲಕ್ರಗಳು, ಸಿವೀಪ್ಸರಿೀಕ್ಗಳಲ್ಲಾ 
ಭಲಗವಹಿಸುವಿಕ್ರ, ಕ್ಲಲ್ ಬಲಯಕ್ ಸರೀವರಗಳಿಗರ ಪ್ಲವತಿ ಮತ್ು ಿ/ ಅಥವಲ ಅಾಂತ್ಹ ವಸುಿಗಳು / 

ಚ್ಟುವಟ್ಟಕ್ರಗಳಾಂತ್ಹ ನಿಷರೀಧಿತ್ ವಸುಿಗಳನುನ ಖರಿೀದಿಸಲ್ು ಇಾಂಟರ್ನಲಯಶನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಳನುನ ಇಾಂಟನರ್ಟ್ನಲ್ಲಾ ಬಳಸಲ್ಲಗುವುದಿಲ್ಾ. ವಿದರೀಶ ವಿನಿಮಯವನುನ 
ಅನುಮತಿಸಲ್ಲಗಿದರ. 

 

O) FEMA (ವಿದೆೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿವ್ಹಣಾ ಕಾಯಿದೆ.) 
 

i) ಭಲರತ್ದ ಹರ ರಗರ ವಹಿವಲಟು ನಡರಸಲ್ು ಕ್ಲರ್ಡ್ನ ಬಳಕ್ರಯನುನ RBI ಮತ್ು ಿ ವಿದರೀಶ 

ವಿನಿಮಯ ನಿವ್ಹಣಲ ಕ್ಲಯಿದರ, 1999 ರ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಾಂತ್ೆಣ ನಿಯಮಗಳು 
ಸರೀರಿದಾಂತರ ಅನವಯವಲಗುವ ಕ್ಲನ ನಿಗರ ಅನುಸಲರವಲಗಿ ಮಲರ್ಬರೀಕು ಮತ್ುಿ ಹಲಗರ 
ಮಲರ್ಲ್ು ಯಲವುದರೀ ವಿಫಲ್ತರಯ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ, ನಿೀವು ದಾಂರ್ದ ಕೆಮಕ್ರಕ 
ಜವಲಬಲದರರಲಗುವಿರಿ. 

 

ii) ಎಲ್ರಕ್ಲರನಿಕ್ / ಇಾಂಟನರ್ಟ್ ಟ್ರೆೀಡಿಾಂಗ್ಸ ಪ್ೀಟ್ಲ್ಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಸಲಗರರ ೀತ್ಿರ ವಿದರೀಶೀ 
ವಿನಿಮಯ ವಲಯಪ್ಲರಕ್ರಕ ನರೀರವಲಗಿ / ಪ್ರರ ೀಕ್ಷವಲಗಿ ಪ್ಲವತಿಗಳನುನ ಮಲರ್ಲ್ು ಕ್ರೆಡಿಟ್ 

ಕ್ಲರ್ಡ್ ಅನುನ ಬಳಸಲ್ಲಗುವುದಿಲ್ಾ. ನಿಯಾಂತ್ೆಕ ಮಲಗ್ಸ ಚ್ಚಗಳ ಪ್ೆಕ್ಲರ ಇದನುನ 
ನಿಷರೀಧಿಸಲ್ಲಗಿದರ. ಹರಚ್ಚುನ ವಿವರಗಳಿಗಲಗಿ, ದಯವಿಟುಿ ನಮಮ ವರಬ್ಸರೈಟ್ಗರ ಭರೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿ 

 

iii) ಕ್ಲರ್ಡ್ ಭಲರತ್ದಲ್ಲಾ ಮತ್ುಿ ವಿದರೀಶದಲ್ಲಾ ಬಳಕ್ರಗರ ಮಲನಯವಲಗಿದರ. ಹಲಗಲದರರ, ನರೀಪ್ಲಳ 

ಮತ್ು ಿರ್ ತಲನ್ನಲ್ಲಾ ವಿದರೀಶ ಕರರನಿಿ ವಹಿವಲಟುಗಳನುನ ಮಲರ್ಲ್ು ಇದು ಮಲನಯವಲಗಿಲ್ಾ. 
 

iv) NRI ಗಲೆಹಕರಿಗರ ಮಲತ್ೆ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ NRE ಖಲತರಯಿಾಂದ ಆಟ್ರ ೀ ಪ್ರೀ ಮೊೀರ್ಡ ಮ ಲ್ಕ 

100% ಪ್ಲವತಿಯನುನ ಕಡಲಡಯವಲಗಿ ಮಲರ್ಬರೀಕು. 
 

v) NRI ಗಲೆಹಕರಿಗರ ನಗದು ಪ್ಲವತಿಯನುನ ಸಿವೀಕರಿಸಲ್ಲಗುವುದಿಲ್ಾ. 
 

P) ಕಾಡ್್ ಖಾತೆಯಲಿಿ ಅನಧಿಕೃತ್ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ ಬ್ಾಯಂಕಿಂಗ್ ವಹವಾಟ್ುಗಳು 
  

1) ಬಲಯಾಂಕ್ಗರ ಮಲನಯವಲದ ಮೊಬರೈಲ್ ಸಾಂಖರಯಗಳನುನ ನಿೀರ್ದ ಗಲೆಹಕರಿಗರ ಎಟ್ಟಎಾಂ ನಗದು 
ಪ್ಡರಯುವಿಕ್ರಯನುನ ಹರ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ ಎಲ್ರಕ್ಲರನಿಕ್ ವಹಿವಲಟ್ಟನ ಸೌಲ್ರ್ಯವನುನ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ನಿೀರ್ುವುದಿಲ್ಾ. 



 

 

 

2) ಗಲೆಹಕರಿಗರ ಲ್ರ್ಯವಲಗುವ ಯಲವುದರೀ ಹರೀಳಿಕ್ರ/ದಲಖಲ್ರಗಳ ಮೀಲ್ಲನ ವಹಿವಲಟುಗಳು/ 

ಬಲಯಲ್ರನ್ಿನ ವಿವರಗಳಲ್ಲಾ ಯಲವುದರೀ ವಯತಲಯಸಗಳು ಅಸಿಿತ್ವದಲ್ಲಾದದರರ, ಗಲೆಹಕರು ಏಳು (7) 

ದಿನಗಳರ ಳಗರ ಲ್ಲಖಿತ್ವಲಗಿ ಬಲಯಾಂಕ್ಗರ ತಿಳಿಸಬರೀಕು. 
 

3) ಒಾಂದು ವರೀಳರ ಏಳು (7) ಕ್ರಲ್ಸದ ದಿನಗಳನುನ ಮಿೀರಿ ಯಲವುದರೀ ಮಲಹಿತಿಯನುನ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಸಿವೀಕರಿಸಿದರರ, ಬಲಯಾಂಕ್ಗಳ ವರಬ್ಸರೈಟ್ನಲ್ಲಾ ಲ್ರ್ಯವಿರುವ ಬಲಯಾಂಕ್ಗಳ ಮಾಂರ್ಳಿಯ ಅನುಮೊೀದಿತ್ 

ನಿೀತಿಯ ಪ್ೆಕ್ಲರ ಗಲೆಹಕರ ಹರ ಣರಗಲರಿಕ್ರಯನುನ ನಿಧ್ರಿಸಲ್ಲಗುತ್ದಿರ. 
 

4) ನಿಮಮ ಸ ಚ್ನರಗಳ ಎಲ್ಲಾ ದಲಖಲ್ರಗಳು ಮತ್ು ಿ ಬಲಯಾಂಕ್ನಿಾಂದ ನಿವ್ಹಿಸಲ್ಲದ ಇತ್ರ 

ವಿವರಗಳನುನ (ಮಲಡಿರುವ ಅಥವಲ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ಲವತಿಗಳನುನ ಒಳಗರ ಾಂರ್ಾಂತರ ಆದರರ 
ಸಿೀಮಿತ್ವಲಗಿಲ್ಾ) ಎಲ್ರಕ್ಲರನಿಕ್ ಅಥವಲ ಡಲಕುಯಮಾಂಟರಿ ರ ಪ್ದಲ್ಲಾ ಅಾಂತ್ಹ ಸ ಚ್ನರಗಳು ಮತ್ುಿ 
ಇತ್ರ ವಿವರಗಳ ಪ್ುರಲವರಗಳು ಇಲ್ಲಾರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗರ ಮತ್ು ಿಷರತ್ುಿಗಳಿಗರ ಅನುಸಲರವಲಗಿ, 

ನಿಮಗರ ವಿರುದಧವಲಗಿ ನಿಣಲ್ಯಕವರಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುತ್ದಿರ. 
 

5) ವರದಿ ಮಲರ್ುವ ಸಮಯ ಮತ್ು/ಿಅಥವಲ ಖಲತರಯಲ್ಲಾ ಮಲಡಿದ ವಯವಹಲರ/ಗಳು ಅಥವಲ 

ಹರೀಳಿದ ಖಲತರಗರ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತರ ಯಲವುದರೀ ಇತ್ರ ವಿಷಯಕ್ರಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಯಲವುದರೀ 
ವಿವಲದದ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ, ಸಮಯ ಮತ್ು/ಿಅಥವಲ ದೃಢೀಕರಣವನುನ ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ರ ಳುುವ 

ಹಕಕನುನ ಬಲಯಾಂಕ್ ಕ್ಲಯಿದರಿಸುತ್ಿದರ. ವಿವಲದಿತ್ ವಹಿವಲಟು ಮತ್ು ಿ ಮ ರನರೀ ವಯಕ್ತಿಯ 

ವಾಂಚ್ನರಯಿಾಂದಲಗಿ ನಿಮಮ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಖಲತರಯಲ್ಲಾ ಅನಧಿಕೃತ್ ವಹಿವಲಟುಗಳ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ ಅಥವಲ 

ವಾಂಚ್ನರಗರ ನಿೀವು ಕ್ರ ರ್ುಗರ ನಿೀರ್ದಿದದಲ್ಲಾ ನಿಮಮ ಹರ ಣರಗಲರಿಕ್ರಯನುನ ಆರ್ಬಿಐ ಸುತರ ಿೀಲ್ರಯಲ್ಲಾ 
ನಿೀರ್ಲ್ಲದ ಮಲಗ್ಸ ಚ್ಚಗಳ ಪ್ೆಕ್ಲರ “ಗಲೆಹಕ ರಕ್ಷಣರ- ಗಲೆಹಕರ ಸಿೀಮಿತ್ ಹರ ಣರಗಲರಿಕ್ರ 

ಅನಧಿಕೃತ್ ಎಲ್ರಕ್ಲರನಿಕ್ ಬಲಯಾಂಕ್ತಾಂಗ್ಸ ವಹಿವಲಟುಗಳು” ಕ್ಲಲ್ಕ್ಲಲ್ಕ್ರಕ ತಿದುದಪ್ಡಿ ಮಲರ್ಲ್ಲದ 

ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಾ ಯಲವುದರೀ ಬದಲ್ಲವಣರಗಳು ಅನವಯವಲಗುತ್ಿವರ ಮತ್ುಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 
ಬದಧವಲಗಿರುತ್ಿವರ. 
 

6) ಗಲೆಹಕ ಆರರೈಕ್ರ/ಗಲೆಹಕರ ಪ್ರಿಹಲರದ ಸಾಂಪ್ಕ್ ವಿವರಗಳಿಗಲಗಿ, ದಯವಿಟುಿ ನಮಮ ವರಬ್
ಸರೈಟ್ www.axisbank.com/support ಅನುನ ನರ ೀಡಿ 

 

Q)   ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕೆರಡ್ಡಟ್ ಕಾಡ್್ಗಳು 

 



 

 

1) ಸಿಿರ ಠರೀವಣಿಯು ಗಲೆಹಕರಿಾಂದ ಬಲಯಾಂಕ್ಗರ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಲ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಮಾಂಜ ರು ಮಲಡಿದ ಯಲವುದರೀ ಸೌಲ್ರ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಪ್ಲವತಿಸಬರೀಕ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣದ ಅಾಂತಿಮ 

ಬಲಕ್ತಗರ ನಿರಾಂತ್ರ ರ್ದೆತರಯಲಗಿ ಕ್ಲಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ಿದರ.  
 

2) ಡಿೀಫಲಲ್ಿ ಅಥವಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲ್ರ್ಯ ಅಥವಲ ಸೌಲ್ರ್ಯಗಳು ಬರೀಡಿಕ್ರಯ ಮೀಲ್ರ ಮರುಪ್ಲವತಿ 

ಮಲರ್ದಿದದಲ್ಲಾ, ಬಲಯಾಂಕ್ ನಿಗದಿತ್/ಅವಧಿಯ ಠರೀವಣಿಯನುನ ಅಕ್ಲಲ್ಲಕವಲಗಿ ಎನ್ಕ್ಲಯಶ್ ಮಲರ್ಲ್ು 
ಅಥವಲ ಸರಕ ಯರಿಟ್ಟೀಸ್/ಫ್ಲಕ್ರಿರ್ಡ ಅಥವಲ ಟಮ್್ ಡಿಪ್ಲಸಿಟ್ಗಳನುನ ಹರ ಾಂದಿಸಲ್ು ಅಥವಲ 

ಉನನತಿೀಕರಿಸಲ್ು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಗಳನುನ ತರಗರದುಕ್ರ ಳುಬಹುದು. ಅಥವಲ ಬಲಯಾಂಕ್
ನಿಾಂದ ಸಮಾಂಜಸವರಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲದ ವಗಲ್ವಣರ/ನಿಯೀರ್ಜಸುವುದು ಅಥವಲ ಮರುಹಾಂಚ್ಚಕ್ರ 
ಮಲರ್ುವುದು ಮತ್ು ಿ ಅದರ ಯಲವುದರೀ ಶಲಖರಗಳ ಬಲಯಾಂಕ್ನ ಖಲತರಯಲ್ಲಾ (ಗಳಲ್ಲಾ) ಗಲೆಹಕರ 

ಹರ ಣರಗಲರಿಕ್ರಗಳನುನ ವಿಸರ್ಜ್ಸಲ್ು ನಿವವಳ ಮೊತ್ಿವನುನ ಸ ಕಿವಲಗಿದರ. 
 

3)ತ್ನನ ಸವಾಂತ್ ವಿವರೀಚ್ನರಯಿಾಂದ ಗಲೆಹಕರ ಅಹ್ತರಯ ಆಧಲರದ ಮೀಲ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್
ಗರ ಲ್ಲಾಂಕ್ ಮಲರ್ಲ್ಲದ ಸಿಿರ ಠರೀವಣಿಯಿಾಂದ ಹರ ಣರಗಲರಿಕ್ರಯನುನ ತರಗರದುಹಲಕುವ ಹಕಕನುನ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಹರ ಾಂದಿದರ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಹಕುಕ ನಿರಾಕರಣೆ: 
 

ಬಲಯಾಂಕ್, ಅದರ ಉದರ ಯೀಗಿಗಳು, ಏಜರಾಂಟ್ಗಳು ಅಥವಲ ಗುತಿಿಗರದಲರರು ನರೀರ, ಪ್ರರ ೀಕ್ಷ ಅಥವಲ 

ಪ್ರಿಣಲಮವಲಗಿ ಯಲವುದರೀ ನಷಿ ಅಥವಲ ಹಲನಿಗರ ಜವಲಬಲದರರಲಗಿರುವುದಿಲ್ಾ, ಆದಲಯ, ಲ್ಲರ್, 

ವಯವಹಲರ, ಒಪ್ಪಾಂದಗಳು, ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಉಳಿತಲಯ ಅಥವಲ ಸದಲಾವನರಯ ನಷಿವನುನ 
ಒಳಗರ ಾಂರ್ಾಂತರ ಆದರರ ಸಿೀಮಿತ್ವಲಗಿರುವುದಿಲ್ಾ. , ಸಲಫ್ಿವರೀರ್ ಸರೀರಿದಾಂತರ ಯಲವುದರೀ ಸಲಧನದ 

ಬಳಕ್ರ ಅಥವಲ ಮೌಲ್ಯದ ನಷಿ, ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಅಥವಲ ಇಲ್ಾದಿದದರ , ಬಳಕ್ರದಲರರು ಅಥವಲ 

ಯಲವುದರೀ ವಯಕ್ತಿಯಿಾಂದ ಬಳಲ್ುತಿದಿಲದರರ, ಆದಲಗ ಯ, ಯಲವುದರೀ ವಿಳಾಂಬ, ಅರ್ಚ್ಣರ, ಅಮಲನತ್ು, 



 

 

ನಿಣ್ಯ ಅಥವಲ ಬಲಯಾಂಕ್ನ ಸಿವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ು ಿಪ್ೆಕ್ತೆಯ್ಕಗರ ಳಿಸುವ ದರ ೀಷದಿಾಂದ ಉಾಂಟ್ಲಗುವ 

ಅಥವಲ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದರ ವಿನಾಂತಿ ಮತ್ು ಿಪ್ೆತಿಕ್ತೆಯ್ಕಗಳನುನ ರ ಪ್ರಸುವಲ್ಲಾ ಮತ್ುಿ ಹಿಾಂದಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಾ 
ಅಥವಲ ಯಲವುದರೀ ವಿಫಲ್ತರ, ವಿಳಾಂಬ, ಅರ್ಚ್ಣರ, ಅಮಲನತ್ು, ನಿಬ್ಾಂಧ ಅಥವಲ ಯಲವುದರೀ 
ಮಲಹಿತಿ ಅಥವಲ ಸಾಂದರೀಶವನುನ ರವಲನಿಸುವಲ್ಲಾ ದರ ೀಷ ಮತ್ುಿ ಬಳಕ್ರದಲರರ ದ ರಸಾಂಪ್ಕ್ 

ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಮತ್ು ಿಯಲವುದರೀ ಸರೀವಲ ಪ್ೂರರೈಕ್ರದಲರರ ನರಟ್ವಕ್್ ಮತ್ು ಿಬಲಯಾಂಕ್ತನ ವಯವಸರ ಿ
ಅಥವಲ ಯಲವುದಲದರ  ಬಳಕ್ರದಲರರ ದ ರಸಾಂಪ್ಕ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಸಿಗಿತ್, ಅರ್ಚ್ಣರ, 
ಅಮಲನತ್ು ಅಥವಲ ವರೈಫಲ್ಯ, ಬಲಯಾಂಕ್ತನ ವಯವಸರ ಿಅಥವಲ ಯಲವುದರೀ ಸರೀವಲ ಪ್ೂರರೈಕ್ರದಲರರ 

ನರಟ್ವಕ್್ ಮತ್ು ಿ / ಅಥವಲ ಯಲವುದರೀ ಮ ರನರೀ ವಯಕ್ತ ಿ ಸೌಲ್ರ್ಯವನುನ ಒದಗಿಸಲ್ು 
ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಂತ್ಹ ಸರೀವರಗಳನುನ ಒದಗಿಸುತ್ಿದರ. Axis ಬಲಯಾಂಕ್ ತ್ನನ ಸವಾಂತ್ ವಿವರೀಚ್ನರಯಿಾಂದ, 

ಬಲಹಯ ಸರೀವಲ ಪ್ೂರರೈಕ್ರದಲರರು/ರು ಅಥವಲ ಏಜರಾಂಟ್/ಗಳ ಸರೀವರಗಳನುನ ಬಳಸಿಕ್ರ ಳುಬಹುದು 
ಮತ್ು ಿಅದರ ಉತ್ಪನನಗಳಿಗರ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತರ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಥವಲ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಯಮಗಳ 

ಮೀಲ್ರ ಬಳಸಿಕ್ರ ಳುಬಹುದು. 
 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 21 ಕ್ರಲ್ಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಾ ಅರ್ಜ್ ನಮ ನರಯ ಸಿಿತಿಯನುನ ತಿಳಿಸುತ್ಿದರ. 

• ಯಲವುದರೀ ಡಿೀಲ್ಗಳು, ಉರ್ುಗರ ರರಗಳು, ವೀಚ್ರ್ಗಳು, ರಿವಲರ್ಡ್ ಪ್ಲಯಿಾಂಟ್ಗಳ 

ವಿಮೊೀಚ್ನರ, ಕ್ಲರ್ಡ್ ಸಕ್ತೆಯಗರ ಳಿಸುವಿಕ್ರ ಅಥವಲ ರದದತಿಯನುನ ನಿೀರ್ಲ್ು ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ 

ಎಾಂದಿಗ  ಕ್ಲರ್ಡ್ CVV, PIN, OTP ಅಥವಲ ಇಾಂಟನರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ವರ್ಡ್ ಅನುನ ಕ್ರೀಳುವುದಿಲ್ಾ. 
ಕರರ/ಇಮೀಲ್ನಲ್ಲಾ ಇಾಂತ್ಹ ವಿನಾಂತಿಗಳನುನ ದಯವಿಟುಿ ನಿಲ್್ಕ್ಷಿಸಿ. ಯಲವುದರೀ ಪ್ತ್ೆವಯವಹಲರದ 

ಮೊದಲ್ು ಅಧಿಕೃತ್ ವರಬ್ಸರೈಟ್ನಲ್ಲಾ ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಕ್ ಸಾಂಖರಯಗಳನುನ ದೃಢೀಕರಿಸಿ. 

• ಯಲವುದರೀ ಆನ್ಲ್ರೈನ್/ಇ-ಕ್ಲಮ್ ವಹಿವಲಟುಗಳನುನ ಪ್ಲೆರಾಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ್ು ದಯವಿಟುಿ ವರಬ್
ಸರೈಟ್ ಮತ್ು/ಿಅಥವಲ ಪ್ೀಟ್ಲ್ನ ದೃಢೀಕರಣವನುನ ಖಚ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ರ ಳಿು. ನಿಮಮ ಹಣವನುನ 
ವಾಂಚ್ಚಸುವ ನಕಲ್ಲ ವರಬ್ಸರೈಟ್ಗಳ ಬಗರ ್ಎಚ್ುರವಿರಲ್ಲ. 

• ಬಲಯಾಂಕ್ ನಿೀಡಿದ ಕ್ಲರ್ಡ್ ಗಲೆಹಕರ ವರೈಯಕಿ್ತಕ ಬಳಕ್ರಗಲಗಿ. ಮ ರನರೀ ವಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಲಗಿ 

ಅಥವಲ ಪ್ೆಯೀಜನಕ್ಲಕಗಿ ಮಲಡಿದ ವಹಿವಲಟುಗಳನುನ ಬಲಯಾಂಕ್ ಪ್ೆೀತಲಿಹಿಸುವುದಿಲ್ಾ ಅಥವಲ 

ಬರಾಂಬಲ್ಲಸುವುದಿಲ್ಾ. 

• ಅಾಂತ್ರಲರ್ಷರೀಯ ವಹಿವಲಟುಗಳಿಗರ ವಲಯಪ್ಲರಿ ಮರುಪ್ಲವತಿಗಳು/ವಿವಲದಗಳ ಸಾಂದರ್್ದಲ್ಲಾ, 
ಕರರನಿಿ ಏರಿಳಿತ್ದಿಾಂದ ಉಾಂಟ್ಲಗುವ ಯಲವುದರೀ ದರ ವಯತಲಯಸವನುನ ಗಲೆಹಕರು 
ರ್ರಿಸಬರೀಕ್ಲಗುತ್ಿದರ.  



 

 

ಚಾನಲ್ಗಳನುು ಸಂರ್ಕಿ್ಸ 

 

ಗಲೆಹಕ ಸರೀವರಗಳು 
 

1860 500 5555 ಅಥವಲ 1860 419 5555 ಭಲರತ್ದ ಯಲವುದರೀ ಲ್ಲಯಾಂರ್ಡಲ್ರೈನ್ 

ಅಥವಲ ಸರಲ್ ಫೀನ್ನಿಾಂದ ಸಾಂಪ್ಕ್ತ್ಸಬಹುದು 
 

ACE ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ ್ ಗಳಿಗಲಗಿ: 1860 419 1919 

ಬಗ್ಾಂಡಿ ಖಲಸಗಿ ಕ್ಲರ್ಡ ್ ಗಳಿಗಲಗಿ: 1800 210 8888 

ಪ್ರೆೀಮಿಯಾಂ ಕ್ಲರ್ಡ ್ ಗಳಿಗಲಗಿ: ವಿಸಲಿರಲ ಇನರಫೈನರೈಟ್, ರಿಸರ್ವ್, ಸರಲ್ರಕ್ಿ, ಅಟ್ಲಾಸ್, ಮೈಲ್ಿ ಮತ್ುಿ 
ಇನನಷುಿ ವಲ್ಡ್ ಸರಲ್ರಕ್ಿ ಮತ್ುಿ ಇನರಫೈನರೈಟ್, ದಯವಿಟುಿ ಇಲ್ಲಾ ಸಾಂಪ್ಕ್ತ್ಸಿ: 1800 419 0065 

 

+91 - 22-27648000 ಗರ ಭಲರತ್ದ ಹರ ರಗಿನಿಾಂದ ಸಾಂಪ್ಕ್ತ್ಸಬಹುದು. 
 

ಇ-ಮೀಲ್ ಐಡಿ: axisbank.com/support 

ACE ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಳಿಗಲಗಿ ಇ-ಮೀಲ್ ಐಡಿ: service.acecard@axisbank.com 

 

LIC ಕ್ಲರ್ಡ್ಗಳಿಗಲಗಿ: 1800 419 0064 

ಇಮೀಲ್ ಐಡಿ: liccards@axisbank.com 

 

ಕುಂದುಕೆಯರತೆ ರ್ರಹಾರ / ಎಸಕಲೆೇಷ್ನ್ 
 

ಗರ, 
 

ಶೆೀ ಸಿೀಸರ್ ಪ್ರಾಂಟ್ರ ೀ, ನರ ೀರ್ಲ್ ಅಧಿಕ್ಲರಿ  

 

ಎಕ್ತಿಸ್ ಬಲಯಾಂಕ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ರರ್ಡ., NPC1, 5ನರೀ ಮಹಡಿ, "ಗಿಗಲಪ್ರಾಕ್ಿ", ಪ್ಲಾಟ್ ಸಾಂಖರಯ. IT5, MIDC, 

ಐರರ ೀಲ್ಲ ನಲಲ್ರರ್ಡ್ ಪ್ಲಕ್್, ಐರರ ೀಲ್ಲ, ನವಿ ಮುಾಂಬರೈ - 400 708. ಇ-ಮೀಲ್ ಐಡಿ: 

nodal.officer@axisbank.com, Ph. 91 -080-61865200.  
 

ಸಮಯ: ಬರಳಿಗರ್ 9:30 ರಿಾಂದ ಸಾಂಜರ 5:30 ರವರರಗರ (ಸರ ೀಮವಲರದಿಾಂದ ಶುಕೆವಲರದವರರಗರ) 
 

9:30 ರಿಾಂದ ಮಧಲಯಹನ 2:00 (ಶನಿವಲರ) ಬಲಯಾಂಕ್ತಾಂಗ್ಸ ರಜಲದಿನಗಳನುನ ಹರ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ

 

mailto:service.acecard@axisbank.com

