
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ഏറ്റവ ും  പ്രധാനപ്പെട്ട  

നിബന്ധനകള ും 

വയവസ്ഥകള ും 



ഇവിടെ  ട ൊെുത്തിട്ടുള്ള  ഏറ്റവുും  പ്രധൊനടെട്ട  നിബന്ധന ളുും 

വയവസ്ഥ ളുും എല്ലൊ ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ്  ഉെമ ൾക്ുും ടപ് ഡിറ്റ് ൊർഡ് 

അപരക്ഷ ർക്ുും ബൊങ്കിൻടെ ഉരപ ൊക്തൊക്ൾക്ുും ബൊങ്കിൻടെ ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ്  ഉൽരന്നങ്ങളിൽ തൽരരരൊയ ടരൊതുജനങ്ങൾക്ുും ഉെനെി 
പ്രൊബല്യത്തിൽ വരുന്നവയൊണ്.  

 

ഈ പ്രധൊനടെട്ട നിബന്ധന ളുുംവയവസ്ഥ ളുും മൊറ്റത്തിന്  വിപധയമൊണ്.  

 

ഈ രെയുന്ന പ്രധൊനടെട്ട നിബന്ധന ളുും വയവസ്ഥ ളുും ബൊങ്കിൻടെ 

 ൊർഡ്പഹൊൾഡർ എപ്രിടമൻെിനു രുെടമയുള്ളതുും അപതൊടെൊെും 

പേർത്തുവൊയിപക്ണ്ടവയുമൊണ്. 
 

A) നിരക്ു ളുടെ രട്ടി  

 

1. പേരുന്നതിനുള്ള ഫീസ്, വൊർഷി  ഫീസ്,  ആഡ്-ഓൺ  ൊർഡിനുള്ള 

ഫീസ് എന്നിവ 

 

ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ്  തരും 
പേരുന്നതിനുള്ള 

ഫീസ് (രൂ.) 

രണ്ടൊും വർഷും 

മുതല്ുള്ള 

വൊർഷി  

ഫീസ്(രൂ.) 

ആഡ്-ഓൺ 

 ൊർഡ് 

ആക്സിസ് ബൊങ്ക്  
ഇൻഫിനിറ്റ് ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ് 

ഇല്ല/ ശൂനയും ഇല്ല/ ശൂനയും ഇല്ല/ ശൂനയും 

ആക്സിസ് ബൊങ്ക്  ബസ്സ് 
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് 

750 750 ഇല്ല/ ശൂനയും 

ഇന്ത്യൻ  ഓയിൽ  
ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് 

500 500 ഇല്ല/ ശൂനയും 

ഫ്ളിപ് ൊർട്ട്  
ആക്സിസ്  ബൊങ്ക് 
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് 

500 500 ഇല്ല/ ശൂനയും 

ആക്സിസ് ബൊങ്ക്  പ്ഫീ 
േൊർജ്ജ് ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ് 

250 250 ഇല്ല/ ശൂനയും 

ആക്സിസ് ബൊങ്ക്  പ്ഫീ 
േൊർജ്ജ് പ്ലസ് ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ് 

350 350 ഇല്ല/ ശൂനയും 



ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
എയ്സ് ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ് 

499 (  ൊർഡ്  
ല് ിച്ച് 45 

ദിവസങ്ങൾക്ു
ള്ളിൽ 10000 രൂര 

ടേല്വൊക്ുന്ന
രക്ഷും 

ഒഴിവൊക്ടെെു
ന്നു) 

499  

(രിന്നിട്ടവർ
ഷും 2,00,000  

രൂര 

ടേല്വൊക്ുന്ന 

രക്ഷും 

ഒഴിവൊക്ടെ
െുന്നു) 

ഇല്ല/ ശൂനയും 

ടസല്ക്് ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ് 

3,000 (ബർരണ്ടി 
അക്ൗണ്ട് 
ഉെമ ൾക്്    

േൊർജ് ഇല്ല) 

3,000 

(ബർരണ്ടി 
അക്ൗണ്ട് 
ഉെമ ൾക്്    

േൊർജ് ഇല്ല) 

ഇല്ല/ ശൂനയും 

ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
അറ്റ്ല്സ് ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ് 

5000 5000 ഇല്ല/ ശൂനയും 

ആക്സിസ്  ബൊങ്ക്  
ബർരണ്ടി പ്പ്രവറ്റ്  
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് 

50,000  (ബർരണ്ടി 
പ്പ്രവറ്റ് 
അക്ൗണ്ട് 
ഉെമ ൾക്് 
േൊർജ് ഇല്ല) 

50,000 

(ബർരണ്ടി 
പ്പ്രവറ്റ് 
അക്ൗണ്ട് 
ഉെമ ൾക്്   

േൊർജ് ഇല്ല) 

ഇല്ല/ ശൂനയും 

ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
െിപസർവ് ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ് 

50,000 50,000 ഇല്ല/ ശൂനയും 

ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
മൊഗ്നസ്   ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ് 

10,000 10,000 ഇല്ല/ ശൂനയും 

ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
വിസ്തൊര ഇൻഫിനിറ്റ്  
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് 

10,000 10,000 ഇല്ല/ ശൂനയും 

ആക്സിസ് വിസ്തൊര 
സിപഗ്നച്ചർ ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ് 

3,000 3,000 ഇല്ല/ ശൂനയും 



ആക്സിസ്  ബൊങ്ക് 
വിസ്തൊര  ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ് 

1,500 1,500 ഇല്ല/ ശൂനയും 

 പ്രിവിപല്ജ് ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ് 

1,500 1,500 ഇല്ല/ ശൂനയും 

പ്മൽസ് & പമൊർ പവൾഡ്  
ടസല്ക്് ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ് 

10,000 4,500 ഇല്ല/ ശൂനയും 

പ്മൽസ് & പമൊർ പവൾഡ്  
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് 

3,500 3,500 ഇല്ല/ ശൂനയും 

നിപയൊ 250 250 ഇല്ല/ ശൂനയും 

ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ഓെ 

ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് 
749 749 ഇല്ല/ ശൂനയും 

LIC cards 

എൽഐസി  ൊർഡ്സ് 
ഇല്ല/ ശൂനയും ഇല്ല/ ശൂനയും ഇല്ല/ ശൂനയും 

സിപഗ്നച്ചർ വിത്ത്  
പ്െൊവൽ  ടബടനഫിറ്റ് സ് 

1,500 

1,000 (രിന്നിട്ട 

വർഷും 2.4 

1,000 രൂര  

എന്ന 

ടേല്വ്രെി
വൊതിൽ 

പനെുന്നരക്ഷും 

ഒഴിവൊക്ടെ
െുന്നു) 

ഇല്ല/ ശൂനയും 

പ്മ വിങ്സ് 1,200 500 ഇല്ല/ ശൂനയും 

പ്മ പേൊയ്സ് 

250 

(ഇപമജ് ൊർഡി
ന്150 രൂര 

അധി ഫീസ് 

ഈെൊക്ുന്നതൊ
ണ്) 

250 

ഇല്ല/ ശൂനയും 

(ഇപമജ് ൊർ
ഡിന്150 

രൂര 

അധി ഫീസ് 

ഈെൊക്ുന്ന
തൊണ്) 

പ്മ പസൊൺ 500 500 ഇല്ല/ ശൂനയും 

പ്മ ബിസിനസ്സ് 999 499 ഇല്ല/ ശൂനയും 



പ്ലൊറ്റിനും 

500/- ( ൊർഡ് 
സജ്ജമൊക്ുന്നതി
ൻടെ 45 
ദിവസങ്ങൾക്ു
ള്ളിൽ 5,000 
രൂര 
ടേല്വഴിക്ുന്ന
രക്ഷും 
ഒഴിവൊക്ടെെു
ന്നു.) 

200/- (രിന്നിട്ട 
വർഷും 
1,00,000/- 
രൂര 
ടേല്വഴിക്ു
ന്നരക്ഷും 
ഒഴിവൊക്ടെ
െുന്നു.) 

 

പ്െറ്റൊനിയും 

250/- ( ൊർഡ് 
സജ്ജമൊക്ുന്നതി
ൻടെ 45 
ദിവസങ്ങൾക്ു
ള്ളിൽ 2,500/- 
രൂര 
ടേല്വഴിക്ുന്ന
രക്ഷും 
ഒഴിവൊക്ടെെു
ന്നു.) 

100/- (രിന്നിട്ട 
വർഷും 
50,000/- രൂര 
ടേല്വഴിക്ു
ന്നരക്ഷും 
ഒഴിവൊക്ടെ
െുന്നു.) 

 

പ്മ  പസൊൺ  ഈസി  
 ൊർഡ് 

500 500  

പ്പ്രഡ്  പ്ലൊറ്റിനും  ഇല്ല/ ശൂനയും 

250/- (രിന്നിട്ട 
വർഷും 
20,000/- രൂര 
ടേല്വഴിക്ു
ന്നരക്ഷും 
ഒഴിവൊക്ടെ
െുന്നു.) 

ഇല്ല/ ശൂനയും 

പ്പ്രഡ്  സിപഗ്നച്ചർ  

500/- (രിന്നിട്ട 
വർഷും 
40,000/- രൂര 
ടേല്വഴിക്ു
ന്നരക്ഷും 
ഒഴിവൊക്ടെ
െുന്നു.) 

 

 
 
2. ഫിനൊൻസ്/ രല്ിശ നിരക്ു ൾ (2021 ജൂൺ 12 മുതൽ നില്വിൽ 
വരുന്നത്) 
 

ആക്സിസ് ബൊങ്ക്  
 ൊർഡ്  തരും 

എക്ടെൻഡഡ്  
ടപ് ഡിറ്റിപേല്ുള്ള  
ഓവർഡയൂ  
രല്ിശ 

 യൊഷ്  
അഡവൊൻസിൻപമല്ുള്ള  
രല്ിശ 



 

പ്രതി
മൊസ 
നിര
ക്് 

വൊർഷി   
നിരക്്   

പ്രതിമൊ
സ 
നിരക്് 

വൊർഷി   
നിരക്്   

ആക്സിസ്  ബൊങ്ക്  
ബർരണ്ടി  പ്പ്രവറ്റ്  
ടപ് ഡിറ്റ്   ൊർഡ് 

1.5% 
19.56% 
പ്രതി 
വർഷും 

1.5% 
19.56% 
പ്രതി 
വർഷും 

പ്പ്രഡ്  പ്ലൊറ്റിനും,  
പ്പ്രഡ്  സിപഗ്നച്ചർ  
 ൊർഡ് 

2.95% 
പ്രതി 
മൊസും 

41.75% 
പ്രതി 
വർഷും 

2.95% 
പ്രതി 
മൊസും 

41.75% 
പ്രതി 
വർഷും 

പ്രിവിപല്ജ്/  ആക്സിസ്  
ബൊങ്ക്  ടസല്ക്്  
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് /  
ആക്സിസ്  ബൊങ്ക്  
അറ്റ്ല്സ്  ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ്/  പ്മൽസ് & 
പമൊർ  പവൾഡ്  
ടസല്ക്്   ൊർഡ്/  
പ്മൽസ് & പമൊർ 
പവൾഡ്   ൊർഡ്/ പ്മ  
പസൊൺ/  പ്മ  
പേൊയ്സ് /  പ്മ  
വിങ്സ്/  ആക്സിസ്  
ബൊങ്ക് വിസ്തൊര  
സിപഗ്നച്ചർ  ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ്/   ആക്സിസ്  
ബൊങ്ക് വിസ്തൊര  
ടപ് ഡിറ്റ്   ൊർഡ്/  
പ്ലൊറ്റിനും/  പ്െറ്റൊനിയും 
/ നിപയൊ/  ബസ്സ് / 
പരൊൾഡ്/  സിൽവർ/  
ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ  
ആക്സിസ്  ബൊങ്ക് 
ടപ് ഡിറ്റ്   ൊർഡ്/  
ആക്സിസ്  ബൊങ്ക് 
വിസ്തൊര  ഇൻഫിനിറ്റ്  
ടപ് ഡിറ്റ്   ൊർഡ്/   
ആക്സിസ്  ബൊങ്ക് ഓെ  
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ്/ എൽ 
ഐ സി  ൊർഡ് 

3.6% 
പ്രതി 
മൊസും 

52.86% 
പ്രതി 
വർഷും 

3.6% 
പ്രതി 
മൊസും 

52.86% 
പ്രതി 
വർഷും 



ആക്സിസ്  ബൊങ്ക്  
െിപസർവ്  ടപ് ഡിറ്റ്  
 ൊർഡ്/  ആക്സിസ്  
ബൊങ്ക്  മൊഗ്നസ്  
ടപ് ഡിറ്റ്   ൊർഡ് 

3.0% 
പ്രതി 
മൊസും 

42.58% 
പ്രതി 
വർഷും 

3.0% 
പ്രതി 
മൊസും 

42.58% 
പ്രതി 
വർഷും 

ഫ്ലിെ്   ൊർട്ട്  
ആക്സിസ്  ബൊങ്ക് 
ടപ് ഡിറ്റ്   ൊർഡ്/  
ആക്സിസ്  ബൊങ്ക്  പ്ഫീ  
േൊർജ്ജ്  ടപ് ഡിറ്റ്  
 ൊർഡ്/  ആക്സിസ്  
ബൊങ്ക്  പ്ഫീ േൊർജ്ജ് 
പ്ലസ്  ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ്/  
ആക്സിസ്  ബൊങ്ക്  
ഏയ്സ് ടപ് ഡിറ്റ്  
 ൊർഡ്   

3.6% 
പ്രതി 
മൊസും 

52.86% 
പ്രതി 
വർഷും 

3.6% 
പ്രതി 
മൊസും 

52.86% 
പ്രതി 
വർഷും 

ഇൻെൊ  ഈസി  
 ൊർഡ്/  പ്മ  പസൊൺ  
ഈസി   ൊർഡ്/  
പ്രിവിപല്ജ്  ഈസി  
 ൊർഡ് 

3.4% 
പ്രതി 
മൊസും 

49.36% 
പ്രതി 
വർഷും 

3.4% 
പ്രതി 
മൊസും 

49.36% 
പ്രതി 
വർഷും 

 
 
ഫിനാൻസ്/ രലിശ  നിരക്ക് സുംബന്ധിച്ച  വിവരണും 
 
1)  തൊടഴെെയുന്ന  സൊഹേരയങ്ങളിൽ  രല്ിശ  ഈെൊക്ടെെുന്നതൊണ്; 

 
• അെയ്പക്ണ്ട മുഴുവൻ  തു യുും  ഡയൂ  പഡറ്റിനുള്ളിൽ 
അെയ്ക്ൊത്ത  രക്ഷും  ുെിശ്ശി യുള്ള മുഴുവൻ  തു യുും അെച്ചു 
തീരുന്നതുവടര അെയ്പക്ണ്ട  മുഴുവൻ  തു യില്ുും  അതിനു 
പശഷമുള്ള  രുതിയ  ഇെരൊെു ളില്ുും (ഇെരൊ് തിയതി മുതൽ) 
രല്ിശ  ഈെൊക്ുന്നതൊണ്. 
 

• എല്ലൊ രണും രിൻവല്ിക്ല്ു ളില്ുും,  രണും  രിൻവല്ിക്ുന്ന 
തിയതി  മുതൽ  രൂർണമൊയി അെച്ച്  തീരുന്ന തിയതി വടര 
രല്ിശ  ഈെൊക്ുന്നതൊണ്. 
 

• രണും  അെയ്പക്ണ്ട  ഡയൂ  പഡറ്റിനുള്ളിൽ  മിനിമും ഡയൂ  
തു ടയങ്കില്ുും അെയ്ക്ൊത്ത  രക്ഷും  പല്റ്റ്  പരയ്ടമൻറ്  ഫീസുും  
രല്ിശയുും ഈെൊക്ുന്നതൊണ്. 

 
• മറ്റു ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡു ളിൽ നിന്നുും ഉള്ള  ുെിശ്ശി   പ്െൊൻസ്ഫർ 
ടേയ്യുന്ന രക്ഷും ബൊപങ്കഴ്സസ് ടേക്് ഇഷയൂ / NEFT ടേയ്യുന്ന 
ദിവസും മുതൽ  അപ്ര ൊരും  പ്െൊൻസ്ഫർ ടേയ്യടെെുന്ന തു യില്ുും 



തൊങ്കളുടെ  ൊർഡ് അക്ൗണ്ടിൽ  ബൊക്ി നിൽക്ുന്ന തു യ്ക്ുും  
ഫിനൊൻസ് േൊർജ്ജ്  ഈെൊക്ുന്നതൊണ്. 

 
2) തൊങ്കളുടെ   ൊർഡ്  അക്ൗണ്ട് പലൊസ് ടേയ്യു യൊടണങ്കിൽപെൊല്ുും  

 ൊർഡിപേല്ുള്ള   ുെിശ്ശി  രൂർണമൊയി അെച്ചു തീരുന്നതുവടര  
പമൽ ട ൊെുത്തിട്ടുള്ള പ്ര ൊരും  ഫിനൊൻസ്  േൊർജ്ജ് ഈെൊക്ുന്നത് 
തുെരുന്നതൊയിരിക്ുും. 
 
 

3)  മറ്റ  ഫീസ കള ും  നിരക്ക കള ും 
 

രണും രിൻവല്ിക്ുന്നതിനുള്ള 
ഫീസ്** 

രിൻവല്ിക്ുന്ന തു യുടെ 2.5% ( 
 ുെഞ്ഞത് 500/- രൂര);  
ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ബർരണ്ടി 
പ്പ്രവറ്റ്, െിപസർവ് & മൊഗ്നസ് 
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡു ൾക്് 
ഒഴിവൊക്ടെട്ടിരിക്ുന്നു. 

പ്ബൊഞ്ചു ളിൽ രണമൊയി 
അെയ്ക്ുന്നതിനുള്ള ഫീ: 

100/-രൂര. ബർരണ്ടി പ്പ്രവറ്റ് 
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിന്   
ഒഴിവൊക്ടെട്ടിരിക്ുന്നു 

 ൊർഡ് െീപപ്ലസ്ടമന്റ് ഫീ  

100/- രൂര 
ആക്സിസ്  ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ്, ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
വിസ്തൊര ഇൻഫിനിറ്റ് ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ്, ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
വിസ്തൊര സിപഗ്നച്ചർ ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ്, ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
വിസ്തൊര ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ്, 
മൊഗ്നസ്, െിപസർവ് ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ്, ബർരണ്ടി പ്പ്രവറ്റ് 
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ്, ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
ഓെ  ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ്, ആക്സിസ് 
ബൊങ്ക് അറ്റ്ല്സ് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് 
എന്നിവയ്ക്് 
ഒഴിവൊക്ിയിരിക്ുന്നു.  

ഡൂപ്ലിപ റ്റ് പെറ്റ്ടമന്റ് ഫീസ്  ഒഴിവൊക്ിയിരിക്ുന്നു. 
ബർരണ്ടി പ്പ്രവറ്റ് ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡ്നുള്ള പല്റ്റ് പരടമന്റ് ഫീ  

ഒഴിവൊക്ിയിരിക്ുന്നു. 

ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊർഡിനുള്ള പല്റ്റ് പരടമന്റ് ഫീ  

അെയ്പക്ണ്ട ആട  തു  100/- 
രൂര വടരയൊടണങ്കിൽ ശൂനയും.  
അെയ്പക്ണ്ട ആട  തു  101/- 
മുതൽ 300/- രൂര വടരയൊടണങ്കിൽ 
100/- രൂര 



അെയ്പക്ണ്ട ആട  തു  301/- 
മുതൽ 1,000/- രൂര 
വടരയൊടണങ്കിൽ 300/- രൂര  
അെയ്പക്ണ്ട ആട  തു  1,001/- 
മുതൽ 5,000/- രൂര 
വടരയൊടണങ്കിൽ 500/- രൂര 
അെയ്പക്ണ്ട ആട  തു  5,001/- 
മുതൽ 10,000/- രൂര 
വടരയൊടണങ്കിൽ 600/- രൂര 
അെയ്പക്ണ്ട ആട  തു  10,001/- 
രൂരയിൽ  ൂെുതല്ൊടണങ്കിൽ  700/- 
രൂര 

മറ്റു  ൊർഡു  ൾക്ുള്ള പല്റ്റ് 
പരടമന്റ് ഫീ  

അെയ്പക്ണ്ട ആട  തു  300/- 
രൂര വടരയൊടണങ്കിൽ ശൂനയും.  
അെയ്പക്ണ്ട ആട  തു  301/- 
മുതൽ 500/- രൂര വടരയൊടണങ്കിൽ 
100/- രൂര  
അെയ്പക്ണ്ട ആട  തു  501/- 
മുതൽ 1000/- രൂര 
വടരയൊടണങ്കിൽ 500/- രൂര 
അെയ്പക്ണ്ട ആട  തു  10,001/- 
മുതൽ 25,000/- രൂര 
വടരയൊടണങ്കിൽ 750/- രൂര 
അെയ്പക്ണ്ട ആട  തു  25,001/- 
മുതൽ 50,000/- രൂര 
വടരയൊടണങ്കിൽ 1,000/- രൂര 
അെയ്പക്ണ്ട ആട  തു  50,000/- 
രൂരയിൽ  ൂെുതല്ൊടണങ്കിൽ  
1,000/- രൂര 

ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ഏയ്സ് 
 ൊർഡിനുള്ള ഓവർ-ല്ിമിറ്റ് 
ടരനൊൽറ്റി  

ഓവർ-ല്ിമിറ്റ് തു യുടെ 3% 
( ുെഞ്ഞത് 500/- രൂര) 

മറ്റ് ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
 ൊർഡു ൾക്ുള്ള ഓവർ-ല്ിമിറ്റ് 
ടരനൊൽറ്റി*** 

ഓവർ-ല്ിമിറ്റ് തു യുടെ 2.5% 
( ുെഞ്ഞത് 500/- രൂര) ബർരണ്ടി 
പ്പ്രവറ്റ്  ൊർഡു ൾക്് 
ഒഴിവൊക്ിയിരിക്ുന്നു. 

േൊർജ് സ്ലീപ് െിപ്െീവൽ ഫീ/ 
പ ൊെി െിട വെ് ഫീ  

ഒഴിവൊക്ിയിരിക്ുന്നു  

ഔട്ട് പെഷൻ ടേക്് ഫീ  ഒഴിവൊക്ിയിരിക്ുന്നു 

ടേക്് മെങ്ങൽ / ഡിപസൊണർ 
ഫീ/ ഓപട്ടൊ ടഡബിറ്റ് 
െിപവർസൽ (ബൊങ്ക് 
അടക്ൗണ്ടിൽ രണും ഇല്ലൊടത) 

തു യുടെ 2% ( ുെഞ്ഞത് 450/-, 
 ൂെിയത് 1500/- രൂര) ബർരണ്ടി 
പ്പ്രവറ്റ്  ൊർഡു ൾക്് 
ഒഴിവൊക്ിയിരിക്ുന്നു. 



ടെയിൽപവ െിക്റ്റ് 
വൊങ്ങുന്നതുും  ൊൻസൽ 
ടേയ്യുന്നതുും  

IRCTC/  ൊരതീയ ടെയിൽപവ 
നിർപദശിച്ചിരിക്ുന്നത് പ്ര ൊരും. 

ഇന്ധന ഇെരൊ് സർ േൊർജ്ജ്  

ഇെരൊ് തു യുടെ 1%( 400 രൂര 
മുതൽ 4000 രൂര വടരയുള്ള 
ഇെരൊെു ൾക്് െീഫണ്ട്  
ല് ിക്ുന്നതൊണ്. പ്രതിമൊസ പനട്ടും 
400 രൂര വടര;  പ്പ്രഡ് 
പ്ലൊറ്റിനും  ൊർഡിന് 250/- രൂര 
മൊപ്തും. പ്മ പേൊയ്സ്, നിപയൊ, 
ബസ്, ആക്സിസ് ബൊങ്ക് വിസ്തൊര 
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ്, ആക്സിസ് 
ബൊങ്ക് വിസ്തൊര സിപഗ്നച്ചർ 
 ൊർഡു ൾക്് െീഫണ്ട് 
ല് ിക്ുന്നതല്ല.  
ഇന്ധന ഇെരൊെിൽ േുമത്തടെെുന്ന 
നി ുതി ഒഴിവൊക്ുന്നതല്ല എന്നുും 
ആ നി ുതി ൾ  ൊർഡ് ഉെമ 
വഹിപക്ണ്ടതുമൊടണന്ന് 
പ്ശദ്ധിക്ു . 

വിപദശ നൊണയ വിനിമയ ഫീസ്  

ആക്സിസ് ബൊങ്ക് മൊഗ്നസ് 
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിന് വിനിമയ 
തു യുടെ 2%. ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
െിപസർവ്  ൊർഡിന് വിനിമയ 
തു യുടെ 1.5%.  
ബർരണ്ടി പ്പ്രവറ്റ്  ൊർഡിന് 
ശൂനയും. മറ്റ്  ൊർഡു ൾക്് 
വിനിമയ തു യുടെ 3.50% 

വിനിമയങ്ങൾക്ുള്ള ടമൊപ്ബൽ 
ആപല്ർട്ടു ൾ  ഒഴിവൊക്ിയിരിക്ുന്നു  

പഹൊട്ട് ല്ിെ് ടേയ്യുന്നതിനുള്ള 
നിരക്ു ൾ  

ഒഴിവൊക്ിയിരിക്ുന്നു 

ബൊല്ൻസ് എൻ വയെി 
നിരക്ു ൾ  

ഒഴിവൊക്ിയിരിക്ുന്നു 

 
ക റിെ്: i)  ൊരത സർക്ൊർ അെിയിെു ൾ പ്ര ൊരമുള്ള േരക്്-പസവന 
നി ുതി ൾ എല്ലൊ ഫീസു ളില്ുും രല്ിശ ളില്ുും മറ്റ് നിരക്ു ളില്ുും 
ബൊധ വുും സർക്ൊർ നിർപദശപ്ര ൊരും മൊറ്റും വരൊവുന്നവയുമൊണ്. 
 
ii)  ൊല്ൊനുസൃതമൊയി, ഉരപ ൊക്തൊവിന് ഒരു മൊസടത്ത സൂേന 
നൽ ിടക്ൊണ്ട് ഈ നിരക്ു ളിൽ ഉേിതമൊയ മൊറ്റും വരുത്തുവൊനുും 
രുതിയ ഫീസു പളൊ നിരക്ു പളൊ ഈെൊക്ുവൊനുും ബൊങ്കിന് അവ ൊശും 
ഉണ്ടൊയിരിക്ുന്നതൊണ്.  
 



*ലലറ്റ് ലരപ്പമന്റ് ഫീ: ഡയൂ പഡറ്റിനുള്ളിൽ രണും അെയ്ക്ൊതിരിക്ു പയൊ, 
മിനിമും ഡയൂ തു യിൽ  ുെഞ്ഞ ഒരു തു  മൊപ്തും അെയ്ക്ു യുും 
ടേയ്യടെെുന്ന സൊഹേരയത്തിൽ  ൊർഡ് ഉെമയുടെ പമൽ പല്റ്റ് പരടമന്റ് 
ഫീ േുമത്തടെെുന്നതൊണ്. പല്റ്റ് പരടമന്റ് ഫീസ് ഒഴിവൊക്ുന്നതിനൊയി 
 ൃതയമൊയ തു  ഡയൂ പഡറ്റിപനൊ അതിനു മുൻരൊപയൊ  ആക്സിസ് 
ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് അടക്ൗണ്ടിൽ അെയ്പക്ണ്ടതൊണ്.  
 

**രണും രിൻവലിക്ക ന്നതിന ള്ള ഫീ: ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് 
ഉെമ ൾക്്, അവർ ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിന് അപരക്ഷിച്ചപെൊൾ 
ടതരടഞ്ഞെുത്ത ഉരപയൊര പ് മങ്ങൾക്് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയില്ുും 
വിപദശത്തുും ഉള്ള എ െിഎും  ളിൽ നിന്നുും െി എ െിഎും  ളിൽ 
ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിടന്റ അനുപയൊജയത അനുസരിച്ച് 
രണും രിൻവല്ിക്ൊവുന്നതൊണ്. ഇത്തരും ഇെരൊെു ൾക്് 
പമൽട ൊെുത്തിട്ടുള്ള പ്ര ൊരും രണും രിൻവല്ിക്ൽ ഫീസ് 
ഈെൊക്ുന്നതുും ആയത് തുെർന്നുവരുന്ന പെറ്റ്ടമന്റിൽ ബിൽ 
ടേയ്യടെെുന്നതുമൊണ്. ഇത് തി ച്ചുും ബൊങ്ക് േൊർജു ൾ മൊപ്തമൊണ്. േില് 
എ െിഎും ളിൽ രണും രിൻവല്ിക്ുന്നതിന് നിരക്ു ൾ ഉണ്ടൊപയക്ൊും, 
ആയത് ബൊങ്കുമൊയി ബന്ധടെട്ടതല്ല.  
 
***ഓവര്-ലിമിറ്റ് ഫീ: ടപ് ഡിറ്റ് ല്ിമിറ്റ് ആയി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 
തു ടയക്ൊൾ  ൂെുതല്ൊയുള്ള േില് ഇെരൊെു ൾ  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് 
ബൊങ്ക് അനുവദിപച്ചക്ൊും. ആ സൊഹേരയങ്ങളിൽ ല്ിമിറ്റിടനക്ൊൾ 
 ൂെുതല്ൊയുള്ള തു യുടെ 2.5% ( ുെഞ്ഞത് 500/- രൂര) ഓവർ-ല്ിമിറ്റ് 
ഫീ ആയി േുമത്തടെെുന്നതൊണ്. ഫീസ്, രല്ിശ തുെങ്ങിയ  ൊരണങ്ങൾ 
മൂല്വുും ഓവർ-ല്ിമിറ്റ് െൊറ്റസ് ഉണ്ടൊപയക്ൊവുന്നതൊണ്  
 
****വിലേശ നാണയ വിനിമയ നിരക്ക കള്: ഇന്ത്യൻ രൂര അല്ലൊടതയുള്ള 
നൊണയങ്ങളിൽ വിനിമയും ടേയ്യുന്ന രക്ഷും ആ ഇെരൊെു ൾ ഇന്ത്യൻ 
രൂരയിപല്ക്് മൊറ്റും ടേയ്യടെെുന്നതൊണ്. ആക്സിസ് ബൊങ്കുമൊയി ആ 
ഇെരൊ് രൂർണമൊക്ടെെുന്ന ദിവസും ആയിരിയ്ക്ുും അപ്ര ൊരും മൊറ്റും 
ടേയ്യടെെു . അത് ഇെരൊ് നെക്ുന്ന ദിവസും ആയിടക്ൊള്ളണും 
എന്നില്ല. ഇെരൊ് യുഎസ് പഡൊളെിൽ അടല്ലങ്കിൽ, ആ മൊറ്റും ആ 
തു ടയ യുഎസ് പഡൊളെിപല്ക്് മൊറ്റി, തുെർന്നു യുഎസ് പഡൊളെിടന 
ഇന്ത്യൻ രൂരയിപല്ക്് മൊറ്റു  വഴി ആയിരിയ്ക്ുും. നില്വില്ുള്ള 
േട്ടങ്ങൾ പ്ര ൊരും ഒരു നിശ്ചിത നിരക്് ബൊധ മൊക്ിയിട്ടിടല്ലങ്കിൽ 
യുഎസ് പഡൊളെിൽ നിന്നുും ഇന്ത്യൻ രൂരയിപല്ക്ുള്ള രരിവർത്തനും 
ടസറ്റിൽടമന്റ് തിയതിയിൽ  VISA / മൊെർ  ൊർഡ് നൽ ുന്ന 
രരിവർത്തന നിരക്ു ൾ പ്ര ൊരവുും അതിപേല്ൽ നൊണയ 
രരിവർത്തന ഘെ ും (നില്വിൽ അത്തരും ഇെരൊെു ളുടെ 3.5%) 
 ൂട്ടിപച്ചർത്തുമൊയിരിക്ുും ,  
 
ഇപ്ര ൊരമുള്ള ഇെരൊെു ളിൽ നെക്ുന്ന െീഫണ്ട് ളില്ുും 3.5% ഫീസ് 
അധി മൊയി ഈെൊക്ുന്നതൊണ്  
 
 



രലിശ കണക്കാക്ക ന്നതിപ്പന്റ ഉോഹരണും:  
 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻ ൊല്  ുെിശ്ശി  ൾ എല്ലൊും അെച്ചിട്ടുടണ്ടന്നുും 
നിങ്ങളുടെ  ൊർഡ് അടക്ൗണ്ടിൽ  ുെിശ്ശി  തു  ഒന്നുും ഇല്ല എന്നുും 
നിങ്ങളുടെ പ്രതിമൊസ പെറ്റ്ടമന്റ് എല്ലൊ മൊസവുും ഇരുരതൊും തീയതി 
ആണ് ഉണ്ടൊക്ുന്നതുും എന്നു സങ്കൽെിക്ു .  
 
നിങ്ങൾ ജൂൺ 12നു 25000 രൂരയ്ക്് വീട്ടുരപയൊരത്തിനുള്ള 
സൊധനങ്ങൾ വൊങ്ങു യുും ജൂൺ 15നു എ െിഎുംൽ നിന്നുും 5000 രൂര 
രണമൊയി രിൻവല്ിക്ു യുും ടേയ്യുന്നു.  
 
 
തീയതി  ഇെരൊ് തരും  തു   വിശദീ രണും  
12 ജൂൺ വൊങ്ങൽ  25000 രൂര 

Dr 
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിൽ 
സൊധനങ്ങൾ വൊങ്ങിയത്  

15 ജൂൺ  രണും 
രിൻവല്ിക്ൽ  

5000 രൂര 
Dr 

ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിൽ രണും 
രിൻവല്ിച്ചത്  

20 ജൂൺ  രല്ിശ  35.50 രൂര 
Dr 

രണും രിൻവല്ിച്ചതിന്, 5000 
രൂ. * 6 ദിവസും * 3.6%*12 
മൊസും/365 ദിവസും = 35.50 
രൂര. 

20 ജൂൺ  രണും 
രിൻവല്ിക്ൽ 
ഫീസ്  

500 രൂര 
Dr 

5000*2.5% = 125 രൂര, 
ആയത് 500 രൂരയിൽ 
 ുെവൊയതുട ൊണ്ട്  

20 ജൂൺ  രല്ിശയില്ുള്ള 
ജിഎസ്െി  

6.39 രൂര 
Dr 

35.50*18% = 6.39 രൂര  

20 ജൂൺ  ഫീസിൽ ഉള്ള 
ജിഎസ്െി  

90 രൂര Dr 500*18%=90 

പലൊസിുംഗ് ബൊല്ൻസ്  30,631.89 
രൂ. Dr 

ആട  അെയ്പക്ണ്ട തു   

ജൂൺ 20നു ഉണ്ടൊക്ടെെുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രതിമൊസ പെറ്റ്ടമന്റിൽ 
തൊടഴെെയുന്ന എന്റ്െി ൾ ഉണ്ടൊവുും: 
 
യഥൊർഥത്തില്ുള്ള രല്ിശ  ണക്ൊക്ുന്നത് വയക്തിരതമൊയ 
വൊങ്ങല്ു ളുടെയുും േുംപ് മണ രീതിടയയുും ബൊധ മൊയ രല്ിശ 
നിരക്ു ടളയുും ആപ്ശയിച്ചിരിക്ുും. നിങ്ങളുടെ ജൂൺ 20 ടല് പെറ്റ്ടമന്റ് 
പ്ര ൊരമുള്ള ഡയൂ പഡയ്റ്റ് ജൂപ്ല് 10 ആണ്. നിങ്ങൾ ജൂപ്ല് 10 നു 
5000 രൂര അെയ്ക്ു യുും ജൂപ്ല് 11നു 10000 രൂരയുടെ രുതിയ 
വൊങ്ങൽ നെത്തു യുും ടേയ്യു യൊടണങ്കിൽ ജൂപ്ല് 20നു 
ഉണ്ടൊക്ടെെുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രതിമൊസ പെറ്റ്ടമന്റിൽ തൊടഴ രെയുന്ന 
എന്റ്െി ൾ ഉണ്ടൊവുും:  
 
 
തീയതി ഇടരാട് തരും ത ക വിശേീകരണും 



ഓെണിങ് ബൊല്ൻസ്  30,631.89 
രൂ. Dr 

മുൻ പെറ്റ്ടമന്റിൽ നിന്നുും 
 യൊരിപഫൊർപവഡ് ടേയ്ത 
ബൊല്ൻസ്  

ജൂപ്ല് 
10  

പരടമന്റ്  5000 രൂ. Cr മുൻ പെറ്റ്ടമന്റ് പ്ര ൊരമുള്ള 
ഡയൂ അെച്ചത്  

ജൂപ്ല് 
11  

വൊങ്ങല്ു ൾ  10,000 രൂ. 
Dr 

ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിൽ 
സൊധനങ്ങൾ വൊങ്ങിയത്  

ജൂപ്ല് 
20  

രല്ിശ  1413.85 രൂ. 
Dr 

1413.85 രൂരയുടെ 
അരപ്രഥനും തൊടഴ 
ട ൊെുക്ുന്നു.  

 
a)  ജൂൺ 12 മുതൽ ജൂപ്ല് 20 വടര (39 ദിവസും) 25,000 
രൂരയ്ക്് പ്രതിമൊസും @ 3.6% നിരക്ില്ുള്ള രല്ിശ [25,000 x 
3.6% x 39 ദിവസും x12 മൊസും / 365 ദിവസും = 1153.97 രൂ.] 
 
b)  ജൂൺ 21 മുതൽ ജൂപ്ല് 10 വടര (20 ദിവസും) 5000 
രൂരയ്ക്് പ്രതിമൊസും @ 3.6% നിരക്ില്ുള്ള രല്ിശ [5000 x 
3.6% x 20 ദിവസും x12 മൊസും / 365 ദിവസും = 118.36 രൂ.] 

 
c) ജൂപ്ല് 11 മുതൽ ജൂപ്ല് 20 വടര (10 ദിവസും) 10,000 
രൂരയ്ക്് പ്രതിമൊസും @ 3.6% നിരക്ില്ുള്ള രല്ിശ [10,000 x 
3.6% x 10 ദിവസും x12 മൊസും / 365 ദിവസും = 118.36 രൂ.] 
 
d) ജൂൺ 20 മുതൽ ജൂപ്ല് 20 വടര (31 ദിവസും) 631.39 
രൂരയ്ക്് (രല്ിശ + രണമിെരൊ് ഫീസ് + മുൻ പെറ്റ്ടമന്റിൽ 
ടേല്ുത്തിയിട്ടുള്ള നി ുതി) പ്രതിമൊസും @ 3.6% നിരക്ില്ുള്ള 
രല്ിശ [631.39 x 3.6% x 31 ദിവസും x12 മൊസും / 365 ദിവസും 
= 23.16 രൂ.] 

 
 

ജൂപ്ല് 
20  

ജിഎസ്െി  254.49 രൂ. Dr രൂ. 1413.85*18% = 
254.49 രൂ. 

ലലാസിുംഗ് 
ബാലൻസ്  

രൂ. 37300.23 
Dr.  

ആട  അെയ്പക്ണ്ട 
തു   

 

യഥൊർഥത്തില്ുള്ള രല്ിശ  ണക്ൊക്ുന്നത് വയക്തിരതമൊയ 
വൊങ്ങല്ു ളുടെയുും േുംപ് മണ രീതിടയയുും ബൊധ മൊയ രല്ിശ 
നിരക്ു ടളയുും ആപ്ശയിച്ചിരിക്ുും. ഓപരൊ മൊസവുും മിനിമും തു  
മൊപ്തും അെയ്ക്ുന്നത് ബൊക്ി നിൽക്ുന്ന തു യിൽ രല്ിശ 
അെയ്ക്ുന്നപതൊടെൊെും തിരിച്ചെവ് വർഷങ്ങപളൊളും നീണ്ടുപരൊ ുന്നതിന് 
 ൊരണമൊവുും.  

 

 
 



 
ബര്ഗണ്ടി പ്പ്രവറ്റ് ലേൽ രലിശ കണക്കാക്ക ന്നതിപ്പന്റ ഉോഹരണും:  

 

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻ ൊല്  ുെിശ്ശി  ൾ എല്ലൊും അെച്ചിട്ടുടണ്ടന്നുും 
നിങ്ങളുടെ  ൊർഡ് അടക്ൗണ്ടിൽ  ുെിശ്ശി  തു  ഒന്നുും ഇല്ല എന്നുും 
നിങ്ങളുടെ പ്രതിമൊസ പെറ്റ്ടമന്റ് എല്ലൊ മൊസവുും ഇരുരതൊും തീയതി 
ആണ് ഉണ്ടൊക്ുന്നതുും എന്നു സങ്കൽെിക്ു .  
 
നിങ്ങൾ ജൂൺ 12നു 25,000 രൂരയ്ക്് വീട്ടുരപയൊരത്തിനുള്ള 
സൊധനങ്ങൾ വൊങ്ങു യുും ജൂൺ 15നു എ െിഎുംൽ നിന്നുും 5,000 രൂര 
രണമൊയി രിൻവല്ിക്ു യുും ടേയ്യുന്നു.  
 
ജൂൺ 20നു ഉണ്ടൊക്ടെെുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രതിമൊസ പെറ്റ്ടമന്റിൽ 
തൊടഴെെയുന്ന എന്റ്െി ൾ ഉണ്ടൊവുും:  
 
 

തീയതി ഇെരൊ് തരും തു  വിശദീ രണും 
12 
ജൂൺ 

വൊങ്ങൽ  25,000 രൂര 
Dr 

ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിൽ 
സൊധനങ്ങൾ വൊങ്ങിയത്  

15 
ജൂൺ 

രണും 
രിൻവല്ിക്
ൽ  

5,000 രൂര Dr ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിൽ 
രണും രിൻവല്ിച്ചത്  

ലലാസിുംഗ് ബാലൻസ്  രൂ. 30,000 Dr.  
ആപ്പക അടയ്ക്ലക്കണ്ട 
ത ക  

 

യഥൊർഥത്തില്ുള്ള രല്ിശ  ണക്ൊക്ുന്നത് വയക്തിരതമൊയ 
വൊങ്ങല്ു ളുടെയുും േുംപ് മണ രീതിടയയുും ബൊധ മൊയ രല്ിശ 
നിരക്ു ടളയുും ആപ്ശയിച്ചിരിക്ുും. നിങ്ങളുടെ ജൂൺ 20 ടല് പെറ്റ്ടമന്റ് 
പ്ര ൊരമുള്ള ഡയൂ പഡയ്റ്റ് ജൂപ്ല് 10 ആണ്. നിങ്ങൾ ജൂപ്ല് 10 നു 
5000 രൂര അെയ്ക്ു യുും ജൂപ്ല് 11നു 10,000 രൂരയുടെ രുതിയ 
വൊങ്ങൽ നെത്തു യുും ടേയ്യു യൊടണങ്കിൽ ജൂപ്ല് 20നു 
ഉണ്ടൊക്ടെെുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രതിമൊസ പെറ്റ്ടമന്റിൽ തൊടഴ രെയുന്ന 
എന്റ്െി ൾ ഉണ്ടൊവുും 
 
 

തീയതി ഇടരാട് തരും ത ക വിശേീകരണും 

ഓെണിങ് ബൊല്ൻസ്  30,000 രൂ. 
Dr 

മുൻ പെറ്റ്ടമന്റിൽ നിന്നുും 
 യൊരിപഫൊർപവഡ് ടേയ്ത 
ബൊല്ൻസ്  

ജൂപ്ല് 
10  

പരടമന്റ്  5,000 രൂ. Cr മുൻ പെറ്റ്ടമന്റ് പ്ര ൊരമുള്ള 
ഡയൂ അെച്ചത്  

ജൂപ്ല് 
20  

രല്ിശ  1,168.69 രൂ. 
Dr 

1168.69 രൂരയുടെ 
അരപ്രഥനും തൊടഴ 
ട ൊെുക്ുന്നു.  



ജൂപ്ല് 
11  

വൊങ്ങല്ു ൾ 10,000 രൂ. 
Dr 

ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിൽ 
സൊധനങ്ങൾ വൊങ്ങിയത്  

 
 

ജൂൺ 12 മുതൽ ജൂപ്ല് 20 വടര (39 ദിവസും) 25,000 രൂരയ്ക്് 
പ്രതിമൊസും @ 1.50% നിരക്ില്ുള്ള രല്ിശ [25000 x 1.5% x 39 
ദിവസും x12 മൊസും / 365 ദിവസും = 480.29 രൂ.] 

 
 ജൂൺ 15 മുതൽ ജൂപ്ല് 10 വടര (26 ദിവസും) 5000 രൂരയ്ക്് 
പ്രതിമൊസും @ 1.50% നിരക്ില്ുള്ള രല്ിശ [5000 x 2.95% x 26 
ദിവസും x12 മൊസും / 365 ദിവസും = 64.10 രൂ.] 

 
ജൂപ്ല് 11 മുതൽ ജൂപ്ല് 20 വടര (10 ദിവസും) 10,000 രൂരയ്ക്് 
പ്രതിമൊസും @ 1.50% നിരക്ില്ുള്ള രല്ിശ [10,000 x 2.95% x 10 
ദിവസും x12 മൊസും / 365 ദിവസും = 49.32രൂ.] 
 

 

ജൂപ്ല് 
20  ജിഎസ്െി  രൂ 206.85 Dr രൂ.1,149.17*18%=രൂ.206.85  

ലലാസിുംഗ് 
ബാലൻസ്  

രൂ. 36,685.36 Dr.  ആപ്പക അടയ്ക്ലക്കണ്ട ത ക  

 

B) ലലറ്റ് ലരപ്പമന്റ് ഫീ കണക്കാക്ക ന്ന പ്രപ്കിയ  
 

ഡയൂ പഡറ്റിനുള്ളിൽ രണും അെയ്ക്ൊതിരിക്ു പയൊ, മിനിമും ഡയൂ 
തു യിൽ  ുെഞ്ഞ ഒരു തു  മൊപ്തും അെയ്ക്ു യുും ടേയ്യടെെുന്ന 
സൊഹേരയത്തിൽ  ൊർഡ് ഉെമയുടെ പമൽ പല്റ്റ് പരടമന്റ് ഫീ 
േുമത്തടെെുന്നതൊണ്. പല്റ്റ് പരടമന്റ് ഫീസ് ഒഴിവൊക്ുന്നതിനൊയി 
 ൃതയമൊയ തു  ഡയൂ പഡറ്റിപനൊ അതിനു മുൻരൊപയൊ  ആക്സിസ് 
ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് അടക്ൗണ്ടിൽ അെയ്പക്ണ്ടതൊണ്.  

 
 

C) പ്പപ്കഡിറ്റ്/ രണും രിൻവലിക്കൽ / മ ൻരണും ഫീസ്  
 

• പ്പപ്കഡിറ്റ് ലിമിറ്റ്: ഇത്  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് അനുവദിച്ചുട ൊെുത്തിട്ടുള്ള 
രരിധി ആണ്. എല്ലൊ ഇെരൊെു ളുും ഫീസുും മറ്റ് നിരക്ു ളുും 
പേർന്ന ആട  ബൊധയത ഈ രരിധിയിൽ  ൂെുതൽ ആ രുത്.  

 

• കയാഷ് ലിമിറ്റ്: ഇത്  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് അനുവദിച്ചുട ൊെുത്തിട്ടുള്ള 
രണും രിൻവല്ിക്ൽ രരിധി ആണ്. ഇത് ടപ് ഡിറ്റ് രരിധിടയക്ൊൾ 
 ുെവൊയിരിക്ുും, മൊപ്തമല്ല ഇത് ആട  ടപ് ഡിറ്റ് ല്ിമിറ്റിന്ടെ ഒരു 
ഘെ ും ആയിരിയ്ക്ുും.  

എ െിഎുംൽ നിന്നുും രണും രിൻവല്ിക്ുന്നതിന് ഇെരൊ് ഫീസ് 
ടേല്ുത്തുന്നതൊണ്. മൊപ്തമല്ല െീടട്ടയിൽ വൊങ്ങല്ു ളിൽ രല്ിശ 
ബൊധ മൊവുന്നത് ഡയൂ പഡറ്റിനുള്ളിൽ 100% രണും അെച്ചു 



തീർക്ുന്നതിടന ആപ്ശയിച്ചിരിക്ുപപൊൾ രണും ഇെരൊെു ളിൽ  
ഇെരൊ് നെക്ുന്ന ദിവസും മുതൽ രല്ിശ ബൊധ വുമൊണ്.  

 

• ലഭ്യമായ പ്പപ്കഡിറ്റ് രരിധി: ഏത് സമയത്തുും ല് യമൊയ ടപ് ഡിറ്റ് 
രരിധി ആ സമയത്ത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ടപ് ഡിറ്റ് രരിധിയുും അെച്ചു 
തീർപക്ണ്ട ബൊധയതയുള്ള തു യുും തമ്മില്ുള്ള വയതയൊസമൊണ്. 
ആഡ്-ഓൺ  ൊർഡ് ഉെമ ൾ പ്പ്രമെി  ൊർഡ് ഉെമയുടെ ടപ് ഡിറ്റ് 
രരിധി രങ്കുവയ്ക്ുന്നു.   

 

• ലഭ്യമായ കയാഷ് രരിധി: ഏത് സമയത്തുും ല് യമൊയ  യൊഷ് രരിധി 
ആ സമയത്ത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള  യൊഷ് രരിധിയുും  ൊർഡിൽ 
അെച്ചു തീർപക്ണ്ട  യൊഷ് ബൊധയതയുും തമ്മില്ുള്ള വയതയൊസമൊണ്. 
 

• അന്താരാപ്ര വിനിമയ രരിധി: ഇത്  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് അന്ത്ൊരൊപ്ര 
വിനിമയത്തിനൊയി അനുവദിച്ചുട ൊെുത്തിട്ടുള്ള രരിധി ആണ്. ഇത് 
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിന് അപരക്ഷിക്ുപപൊൾ അന്ത്ൊരൊപ്ര വിനിമയത്തിന് 
അപരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള  ൊർഡ് ഉരപ ൊക്തൊക്ൾക്് മൊപ്തും 
അനുവദനീയമൊണ്. ഇത് തൊങ്കളുടെ ടവൽ ും  ിറ്റിൽ 
പ്രതിരൊദിച്ചിട്ടുള്ള അന്ത്ൊരൊപ്ര വിനിമയ രരിധി പ്ര ൊരമൊണ്. 

 

• ടപ് ഡിറ്റ്,  യൊഷ് & അന്ത്ൊരൊപ്ര വിനിമയ രരിധി ൾ 
(അനുവദിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ) ഓപരൊ  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്ുും 
വയതസ്തമൊയിരിക്ുും.  ൊർഡ് പ് മൊെുപപൊൾ നൽ ുന്ന ടവൽ ും 
ടല്െില്ുും  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് അയച്ചുട ൊെുക്ുന്ന പ്രതിമൊസ 
പെറ്റ്ടമന്റില്ുും ഇത് പ്രതിരൊദിച്ചിട്ടുണ്ടൊ ുും. ഓപരൊ പ്രതിമൊസ 
പെറ്റ്ടമന്റുും തയ്യൊർ ടേയ്യുപപൊൾ ല് യമൊയ ടപ് ഡിറ്റ് രരിധി ആ 
പെറ്റ്ടമന്റിന്ടെ  ൊരമൊയി ട ൊെുക്ുന്നതൊണ് 

 

• മള്ട്ടി കാര്സസ് ലിമിറ്റ് പ്പെയറിങ്:  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് 
അപേഹത്തിൻടെ രക്ല്ുള്ള  ൊർഡിൽ നിന്നുും വയതസ്തമൊയ 
തരും  ൊർഡ് നൽ ുന്നതിനുള്ള വിപവേനൊധി ൊരും ആക്സിസ് 
ബൊങ്കിൽ നിക്ഷിപ്തമൊണ്. ഏത്  ൊർഡിന്ടെയുും ഏത് 
സമയടത്തയുും ടപ് ഡിറ്റ്,  യൊഷ് രരിധി ൾ ആക്സിസ് ബൊങ്കിൽ 
നിക്ഷിപ്തമൊണ്. നിങ്ങളുടെ രക്ല്ുള്ള വയതയസ്ത ആക്സിസ് 
ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡു ളിടല് ടപ് ഡിറ്റ് രരിധി 
രങ്കുവയ്ക്ുന്നതൊണ്. ഓപരൊ  ൊർഡിനുും പ്രപതയ മൊയുള്ള 
രരിധി ളുണ്ടൊപയക്ൊടമങ്കില്ുും ആട  ഉരപയൊരും ടമൊത്തമൊയി 
അനുവദനീയമൊയ രരിധിക്ുള്ളിൽ നിയപ്ന്ത്ിതമൊണ്. പ്രപതയ  
 ൊർഡിപല്ൊ രങ്കുവച്ചുള്ള രരിധിയിപല്ൊ ഉള്ള ടപ് ഡിറ്റ് രരിധി 
ബൊങ്കിടന്റ നില്വില്ുള്ള ആന്ത്രി  രൂരപരഖ ൾ പ്ര ൊരും 
നിയപ്ന്ത്ിക്ുന്നതിനുള്ള അധി ൊരും ബൊങ്കിൽ നിക്ഷിപ്തമൊണ്. 
അെയ്പക്ണ്ട തു  അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ടപ് ഡിറ്റ് ല്ിമിറ്റിടന 
മെി െക്ുന്നതൊയൊൽ മൊനദണ്ഡപ്ര ൊരമുള്ള ഓവർ ല്ിമിറ്റ് 
േൊർജു ൾ ബൊധ മൊണ്.  

 

• ഉരലയാഗത്തിലേൽ ആര്ബിഐ യ പ്പട മാര്ഗനിര്ലേശങ്ങള്  



 
 

ആർബിഐ മൊർരനിർപദശങ്ങൾ പ്ര ൊരും എല്ലൊ  ൊർഡു ളുും 
ഇന്ത്യക്ുള്ളിടല് പ ൊൺെൊക്റ്റ് അധിഷ്ഠിത ഉരപയൊര സ്ഥൊനങ്ങളിൽ 
മൊപ്തും (എ െിഎും, രിഓ എസ് (പരൊയിന്റ് ഓഫ് ടസയിൽ 
ഉര രണങ്ങളിൽ))  ഉരപയൊരിക്ൊവുന്നവയൊണ്. ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
ടമൊപ്ബൽ ആെ്, ഇന്റർടനറ്റ് ബൊങ്കിങ്, എന്നിവ വഴിപയൊ  െമർ  
ട യെുമൊപയൊ ഏറ്റവുും അെുത്ത ബൊങ്ക് ശൊഖയുമൊയി ബന്ധടെപട്ടൊ 
നിങ്ങളുടെ  ൊർഡിൽ പ ൊൺെൊക്ടറ്റ്ല്സ്സ്/ അന്ത്ൊരൊപ്ര/ ഓൺപ്ല്ൻ 
ഇെരൊെു ൾ  അനുവദിക്ു പയൊ നിപഷധിക്ു പയൊ ടേയ്യൊവുന്നതുും 
അവയുടെ രരിധി ൾ നിശ്ചയിക്ൊവുന്നതുമൊണ്.. നിങ്ങളുടെ  ൊർഡിടന്റ 
മുൻവശത്തുള്ള പ ൊൺെൊക്റ്റ് ടല്സ്സ് േിഹ്നും നിങ്ങളുടെ  ൊർഡ് 
പ ൊൺെൊക്റ്റ് ടല്സ്സ് ഉരപയൊരത്തിന് സജ്ജമൊണ് എന്നതിടന 
സൂേിെിക്ുന്നു. നിങ്ങളുടെ  ൊർഡ് പമൽ ട ൊെുത്തിട്ടുള്ള 
ഇെരൊെു ൾക്് സജ്ജമടല്ലങ്കിൽ, ഇപ്ര ൊരും ഇെരൊെു ളുും രരിധി ളുും 
അനുവദിക്ു യുും നിപഷധിക്ു യുും ടേയ്യൊൻ സൊധിക്ൊത്ത 
സൊഹേരയത്തിൽ തൊങ്കളുടെ ആവശയവുമൊയി  െമർ ട യെുമൊപയൊ 
ഏറ്റവുും അെുത്ത ശൊഖയുമൊപയൊ ബന്ധടെെു . 
 

D) പ്പപ്കഡിറ്റ് പ്ഫീ കാലഘട്ടും  
രല്ിശ-രഹിത പപ്രസ്  ൊല്ഘട്ടും ഇെരൊ് നെത്തുന്ന തീയതി 
അനുസരിച്ച് 20 മുതൽ 50 വടര ദിവസങ്ങൾ ആ ൊും.  

 

ലപ്ഗസ് കാലഘട്ടും കണക്കാക്ക ന്ന രീതി: ജൂൺ 20 മുതൽ ജൂപ്ല് 20 
വടരയുള്ള സമയത്തിടന്റ പരടമന്റ് ഡയൂ പഡറ്റ് ഓരെ് 10 
ആയിരിയ്ക്ുും. രിന്നിട്ട മൊസടത്ത മുഴുവൻ ഡയൂ തു യുും നിങ്ങൾ 
അെച്ചുതീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്  ണക്ൊക്ു യൊടണങ്കിൽ,     

 

1. ജൂൺ 24 നു നെത്തിയ ഒരു വൊങ്ങല്ിന് പപ്രസ്  ൊല്ഘട്ടും ജൂൺ 24 
മുതൽ ഓരെ് 10 വടരയൊണ്, അതൊയത് 47 ദിവസും.  

 

2. ജൂപ്ല് 14നു നെത്തിയ ഒരു ഇെരൊെിന് പപ്രസ്  ൊല്ഘട്ടും ജൂപ്ല് 18 
മുതൽ ഓരെ് 10 വടരയൊണ്, അതൊയത് 23 ദിവസും. അപ്ര ൊരും, 
നിങ്ങൾ ഇെരൊ് നെത്തുന്ന തീയതി അനുസരിച്ച് പപ്രസ്  ൊല്ഘട്ടും 
മൊെൊവുന്നതൊണ്. രപക്ഷ, രിന്നിട്ട മൊസടത്ത ഡയൂ തു  മുഴുവൻ 
ഡയൂ തിയതിക്ുള്ളിൽ അെച്ചുതീർത്തിട്ടില്ലൊത്ത രക്ഷും പ്ഫീ ടപ് ഡിറ്റ് 
 ൊല്ഘട്ടും നരമൊ ുന്നതുും രല്ിശ രഹിത  ൊല്ഘട്ടും 
ല് ിക്ില്ലൊത്തതുമൊ ുന്നു. രണമൊയി രിൻവല്ിക്ുന്നതിന് ഇെരൊ് 
നെക്ുന്ന ദിവസും മുതൽ രണും തിരിച്ചെയ്ക്ുന്ന ദിവസും വടര 
രല്ിശ ഈെൊക്ുന്നതുമൊണ്.  

 

E) ബിലലിങ്ങ ും ലേറ്റ്പ്പമന്റ ും 

 

i] ബിലലിുംഗ് ലേറ്റ്പ്പമന്റ്: ആന കാലികതയ ും അയയ്ക്ക്ക ന്ന മാധയമവ ും: 
 ൊർഡിൽ ഏടതങ്കില്ുും വിധത്തില്ുള്ള ഇെരൊെു ൾ നെന്നിട്ടുള്ള 
രക്ഷും/ 100 രൂരയിൽ  ൂെുതല്ൊയുള്ള ഒരു തു  തൊങ്കളുടെ 



 ൊർഡ് അടക്ൗണ്ടിൽ  ുെിശി  ഉള്ള രക്ഷും, ഓപരൊ മൊസവുും  
ബൊങ്കിടല് പരഖ ൾ പ്ര ൊരമുള്ള തൊങ്കളുടെ വില്ൊസത്തിപല്ൊ ഈ-
ടമയില്ിടല്ൊ  ഒരു ഈ-പെറ്റ്ടമന്റ് അടല്ലങ്കിൽ പെറ്റ്ടമന്റ് 
അയച്ചുതരുന്നതൊയിരിക്ുും. പെറ്റ്ടമന്റ് ല് ിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഈ 
എപ്രീടമന്റ് പ്ര ൊരമുള്ള തൊങ്കളുടെ ഉത്തരവൊദിത്തടത്തയുും 
ബൊധയതടയയുും ഒരുതരത്തില്ുും ബൊധിക്ുന്നതല്ല. തൊങ്കളുടെ ബിൽ 
തു  ഡയൂ തിയതിക്ുള്ളിൽ അെച്ചുതീർക്ൊൻ തൊങ്കൾ 
ബൊധയസ്ഥനൊണ്. 
 

ii] വൊണിജയ സ്ഥൊരനങ്ങളിൽ നിന്നുും ല് ിക്ുന്ന എല്ലൊ 
ടഡബിറ്റു ളുും മറ്റ് േൊർജു ളുും തൊങ്കളുടെ  ൊർഡ് 
അടക്ൗണ്ടിൽ ടഡബിറ്റ് ടേയ്യുന്നതുും  ൊർഡ് ഉെമയുും  ൊർഡ് 
ഉെമയ്ക്ുപവണ്ടിയുും ബൊങ്കിപല്ക്്  നെത്തടെെുന്ന എല്ലൊ 
പരടമന്റു ളുും  ൊർഡ് അടക്ൗണ്ടിൽ ടപ് ഡിറ്റ് 
ടേയ്യടെെുന്നതുമൊണ്.     

 
iii]  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് പെറ്റ്ടമന്റ് പ്ര ൊരമുള്ള മിനിമും ഡയൂ തു  

(MAD) മൊപ്തും അെയ്ക്ുവൊനുള്ള ഒരു െിപവൊൾവിങ് ടപ് ഡിറ്റ് 
ടസൗ രയും ബൊങ്ക് നൽ ിപയക്ൊും. മുഴുവൻ ഡയൂ തു പയൊ (TAD) 
മിനിമും ഡയൂ തു പയൊ (MAD) പെറ്റ്ടമന്റ് പ്ര ൊരമുള്ള ഡയൂ 
തിയതിക്ുള്ളിൽ അെയ്പക്ണ്ടതൊണ്.  

 
iv] പരടമന്റ് ഡയൂ തിയതിക്ുള്ളിൽ MAD അെയ്ക്ൊതിരിക്ുന്നത് 

നിങ്ങളുടെ ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് 
(തൊൽ ൊല്ി മൊപയൊ സ്ഥിരമൊപയൊ) രിൻവല്ിക്ടെെു പയൊ 
വില്ക്ടെെു പയൊ ടേയ്യടെെൊൻ സൊധയതയുണ്ട്. ഇപ്ര ൊരും 
രണും അെയ്ക്ുന്നതിൽ വീഴ്സേ വരുത്തുന്നതിന് ഫീസ് 
േുമത്തടെെു യുും ടേയ്യുന്നതൊണ്. ബൊങ്ക്, അതിൻടെ 
വിപവേനൊധി ൊരും ഉരപയൊരിച്ച് വൊണിജയ സ്ഥൊരനപത്തൊ് 
ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് അുംരീ രിക്ൊതിരിക്ൊനുും 
പ്രസ്തുത  ൊർഡ്,  ൊർഡ് അപസൊസിപയഷൻ സിെത്തിൽ പഹൊട്ട്-
ല്ിെ് ടേയ്ത് രിെിടച്ചെുക്ുവൊനുും ആവശയടെപട്ടക്ൊവുന്നതൊണ്.   
. 
 

v] തൊങ്കൾക്് ഡയൂ തീയതിക്് മുൻരൊയി മിനിമും ഡയൂ 
തു ടയക്ൊൾ  ൂെുതൽ തു  ഒന്നിപല്ടെ തവണപയൊ  ൊർഡ് 
അടക്ൗണ്ടിൽ ബൊക്ി നിൽക്ുന്ന തു  മുഴുവനൊപയൊ 
അെയ്ക്ൊവുന്നതൊണ് .  

 

vi] തൊങ്കളുടെ  ൊർഡ് അടക്ൗണ്ടിപല്ക്ുള്ള തിരിച്ചെവു ൾ 
തൊടഴെെയുന്ന മുൻരണന പ് മ പ്ര ൊരും വ യിരുത്തുന്നതൊണ്: . 

 

1. നി ുതി ഉൾടെടെയുള്ള ഫീസുും മറ്റ് േൊർജ്ജു ളുും  

2. രല്ിശ  

3. രണമൊയുള്ള രിൻവല്ിക്ല്ു ൾ  

4. ഡയൽ-എ-പ്ഡൊഫ്റ്റ്  



5. ഇ എ ുംഐ  

6. ബൊല്ൻസ് പ്െൊൻസ്ഫർ  

7. വൊങ്ങല്ു ൾ  

 

vii] തൊങ്കൾ നല് ിയിട്ടുള്ള ഏടതങ്കില്ുും തിരിച്ചെവ് നിർപദശും 
രിൽക്ൊല്ത്ത് തിരസ് രിക്ടെെു യൊടണങ്കിൽ തൊങ്കളുടെ 
 ൊർഡുമൊയി ബന്ധടെട്ട ആനു ൂല്യങ്ങൾ വില്ക്ടെെു പയൊ 
നിർത്തല്ൊക്ടെെു പയൊ ടേയ്യടെെൊവുന്നതുും ബൊങ്കിടന്റ 
വിപവേനൊധി ൊരപ്ര ൊരും നിരക്് രട്ടി യിൽ ട ൊെുത്തിട്ടുള്ള 
പ്ര ൊരും തൊങ്കളുടെ  ൊർഡ് അടക്ൗണ്ടിൽനിന്നുും ഫീസ് 
ഈെൊക്ടെെുന്നതുമൊണ്. ഉേിതമൊയ നിയമ നെരെി ൾ 
സവീ രിക്ൊനുള്ള അവ ൊശവുും ബൊങ്കിൽ നിക്ഷിപ്തമൊണ്.  

 

viii] നിരക്് രട്ടി യിൽ ട ൊെുത്തിട്ടുള്ള പ്ര ൊരമുള്ള തു  
അെയ്ക്ുന്നപതൊടെൊെും തൊങ്കളുടെ ആവശയപ്ര ൊരും മൊപ്തപമ 
പ്രതിമൊസ അടക്ൗണ്ട് പെറ്റ്ടമൻെിൻടെ ര ർെ് 
ല് യമൊക്ടെെു യുള്ളൂ. ഇതിനുള്ള നിരക്ു ളിൽ മൊറ്റും 
വരുത്തുന്നത് ബൊങ്കിടന്റ വിപവേനൊധി ൊരത്തില്ുള്ള  ൊരയമൊണ്. 
 
   

ix] തൊങ്കളുടെ പെറ്റ്ടമന്െു ൾ തൊങ്കളുടെ  ൃതയമൊയുും സമയത്തുും 
ല് ിക്ുന്നതിനൊയി പമൽവില്ൊസത്തിൽ / ഈ-ടമയിൽ 
വില്ൊസത്തിൽ എടന്ത്ങ്കില്ുും മൊറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടൊ ുന്ന രക്ഷും ഉെനെി 
ബൊങ്കുമൊയി ബന്ധടെട്ട് അത് രുതുപക്ണ്ടതൊണ്  . 
 

x] ബില്ലിങ്ങുമൊയി ബന്ധടെട്ട തർക്ങ്ങൾ: ഏടതങ്കില്ുും 
വിധത്തില്ുള്ള അരൊ ത ൾ ഉള്ള രക്ഷും പമൽെെി 
അരൊ ത ടളെറ്റി പെറ്റ്ടമന്റ്/ പെറ്റ്ടമന്െു ൾ രുെടെെുവിച്ച 
പശഷും 60 ദിവസങ്ങൾക്ുളിൽ  ൊർഡ് ഉെമ  ബൊങ്കിടന 
അെിയിക്ൊത്തരക്ഷും പെറ്റ്ടമന്റിന്ടെ ഉള്ളെക്ും ശരിയൊടണന്ന് 
 ണക്ൊക്ടെെുന്നതൊണ്. പമൽരെഞ്ഞ അരൊ ത ൾ 
നയൊയമൊടണന്ന് ബൊങ്കിന് പബൊധയമൊ ുന്ന രക്ഷും, അടതെറ്റിയുള്ള 
അപനവഷണങ്ങൾ ബൊങ്കിന് തൃപ്തി രമൊ ുന്ന വിധത്തിൽ 
രൂർണമൊ ുന്നതുവടര പമൽെെി തു  തൊൽ ൊല്ി മൊയി 
തിരിച്ചിെുന്നതുും പമൽെെി അരൊ ത ളുടെ ഉത്തരവൊദിത്തും 
 ൊർഡ് ഉെമയ്ക്ൊടണന്ന് തുെർന്നുള്ള അപനവഷണത്തിൽ 
ടതളിയുന്ന രക്ഷും പമൽെെി തു  ൾ തുെർന്നുവരുന്ന 
പെറ്റ്ടമന്റിൽ  ൊർഡ് ഉെമയുടെ ബൊധയതയിൽ ഉൾടെെുത്തുന്നതുും 
നിരക്് രട്ടി യിൽ പ്രതിരൊദിച്ചിട്ടുള്ള പ്ര ൊരമുള്ള ഫീസു ൾ/ 
നിരക്ു ൾ ഈെൊക്ടെെുന്നതുമൊണ്.    .  

 
xi] ഇ എ ുംഐ സുംവിധൊനും ഉരപയൊരടെെുത്തുന്ന രക്ഷും ഒെിജിനൽ 

ഇെരൊെു ളിൽ ല് ിച്ചിട്ടുള്ള െിവൊർഡ് പരൊയിന്റു ൾ 
തിരിച്ചിെടെെുന്നതൊണ്.  . 

 



F) ലിയറിങ് ലടണ് എപ്പറൌണ്ട് പ്ടും (TAT) ഉരലയാഗിച്ച് ലരപ്പമന്റ് പ്പെയ്യ ന്ന 
രീതി  

 

 ൊർഡ് അടക്ൗണ്ടിപല്ക്ുള്ള തിരിച്ചെവു ൾ തൊടഴെെയുന്നവയിൽ 
ഏടതങ്കില്ുും രീതിയിൽ നെത്തൊവുന്നതൊണ്.  

 

1. കയാഷ്:   ൊർഡ് പരയ്ടമന്റിനൊയി  ൊർഡ് ഉെമ ഏടതങ്കില്ുും 
ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ശൊഖ ളിൽ രണും അെയ്ക്ൊവുന്നതൊണ്. ഇത്തരും 
തിരിച്ചെവു ൾക്് 100 രൂര  യൊഷ് ഇെരൊ് ഫീസ് ആയി 
േുമത്തടെെുന്നതൊണ്.  

 യൊഷ് ഇെരൊ് ലിയർ ആ ൊനുള്ള TAT - അപത ദിവസും.   . 
 

2. പ്പെക്ക്/ പ്ഡാഫ്റ്റ്റ്: “ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ്  
നും: XXXXXXXXXXXXXXXX” എന്ന പരരിൽ ഒരു ടേക്്/ പ്ഡൊഫ്റ്റ് 
MINC  ളക്ഷൻ പബൊക്സിപല്ൊ / SKYFIN പബൊക്സു ളിപല്ൊ 
ഇെു പയൊ ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ട ൗണ്ടെിൽ ഏൽെിക്ു പയൊ 
ടേയ്യു . ഔട്ട് പെഷൻ ടേക്ു ളുും പ്ഡൊഫ്റ്റു ളുും, അതൊയത് 
നിർദിര നരരങ്ങൾ അല്ലൊടതയുള്ള നരരങ്ങളിൽ പര ടേയ്യടെപെണ്ട 
ടേക്ു ൾക്ുും  പ്ഡൊഫ്റ്റു ൾക്ുും ( ൊല്ൊനുസൃതമൊയി ബൊങ്ക് 
തീരുമൊനിച്ചിട്ടുള്ള, ഇത്തരും നരരങ്ങളുടെ രട്ടി  ആവശയൊനുസരണും 
ല് യമൊണ്) പപ്രൊസസ്സിങ് ഫീസ് േുമത്തടെെൊവുന്നതൊണ്.  
ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ടേക്് ലിയർ ആ ൊനുള്ള TAT - 1 പ്രവൃത്തി 
ദിവസും മറ്റ് ബൊങ്കു ളുടെ ടേക്് ലിയർ ആ ൊനുള്ള TAT 
വസൂല്ൊ ുന്നത് അനുസരിച്ച് 3 - 5 പ്രവൃത്തി ദിവസും. (ഔട്ട് 
പെഷൻ ടേക്ു ൾക്്  ൂെുതൽ ദിവസങ്ങൾ പവണ്ടിവപന്നക്ൊും. 
അത് സുംബന്ധിച്ച്  ൂെുതല്െിയുവൊൻ പ്ബൊഞ്ചുമൊയി  ബന്ധടെെു .)

3. ബന്ധപ്പെട ത്തിയിട്ട ള്ള ആക്സിസ് ബാങ്ക് ലസവിുംഗ്സ് അപ്പക്കൌണ്ട് 
വഴിയ ള്ള ഇന്റര്പ്പനറ്റ് ലരപ്പമന്റ്:  

ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ടവബ് പ്സറ്റ് വഴിയൊയി  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് 
ഓൺ-പ്ല്ൻ പരടമന്റ് ടേയൊവുന്നതൊണ്. www.axisbank.com ൽ 
പല്ൊരിൻ ടേയ്യു . 
ലിയർ ആ ൊനുള്ള TAT - 1 പ്രവൃത്തി ദിവസും. 

 

4. ഓലട്ടാ പ്പഡബിറ്റ്:  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് തടന്റ പസവിുംഗ്സ് 
അടക്ൗണ്ടിൽ നിന്നുും  ൊർഡ് അടക്ൗണ്ടിപല്ക്് അെയ്പക്ണ്ട 
തു  പരടമന്റ് ഡയൂ തിയതിയിൽ പനരിട്ട് ടഡബിറ്റ് ടേയ്യൊനുള്ള 
പരഖൊമൂല്ും നൽ ിയിട്ടുള്ള ഒരു നിർപദശും വഴി രണും 
അെയ്ക്ൊവുന്നതൊണ്. ഇപ്ര ൊരമുള്ള പരടമന്റ് ഡയൂ തീയതി 
വരുന്നത് ഞൊയെൊഴ്സേ ആ ുന്ന രക്ഷും െി തു  അെുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസും ടഡബിറ്റ് ടേയ്യടെെുന്നതൊണ്. 

   ലിയർ ആ ൊനുള്ള TAT - 1 പ്രവൃത്തി ദിവസും. 
   

5. ലിക് ട  ലര/ എൻഇ എഫ്റ്ടി / വിഎ ുംടി: നിങ്ങളുടെ ആക്സിസ് 
ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡില്ുള്ള ഡയൂ തു  മപറ്റടതങ്കില്ുും 



പസവിുംഗ്സ് ബൊങ്ക് അടക്ൗണ്ടിൽ നിന്നുും ലിക് െു പര/ 
എൻഇ എഫ്െി / വിഎ ുംെി വഴി അെയ്ക്ൊവുന്നതൊണ്. 
ലിക് െു പര ലിയെൻസിനുള്ള െിഎ െി – 3 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ 
 എൻഇ എഫ്െി ലിയെൻസിനുള്ള െിഎ െി – 1 പ്രവൃത്തി ദിവസും 
 വിഎ ുംെി ലിയെൻസിനുള്ള െിഎ െി: – 2 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ. 

 

6. എ ടിഎും വഴിയ ള്ള ലരപ്പമന്റ്: നിങ്ങളുടെ ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡില്ുള്ള ഡയൂ തു  ഏടതങ്കില്ുും ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
എ െിഎുംൽനിന്നുും ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ടഡബിറ്റ്  ൊർഡ് വഴി 
അെയ്ക്ൊവുന്നതൊണ്. 
ലിയെൻസിനുള്ള െിഎ െി – 1 പ്രവൃത്തി ദിവസും 

 

7. രണും അെയ്ക്ുന്നതിനുപവണ്ടി നിങ്ങളുടെ ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് 
അടക്ൗണ്ടു ൾ നിങ്ങളുടെ ടമൊപ്ബൽ ആപ്ലിപ ഷനിൽ െജിെർ 
ടേയ്യൊവുന്നതൊണ്. ആർക്ുും, (സുഹൃത്തുക്ൾ/ സഹപ്രവർത്ത ർ/ 
രങ്കൊളി) ആരുടെ ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിപല്ക്ുമുള്ള തിരിച്ചെവു ൾ 
ഈ സുംവിധൊനും വഴി അെയ്ക്ൊവുന്നതൊണ്.  
ലിയെൻസിനുള്ള െിഎ െി – അപത ദിവസും 

  .   

G) പ്പപ്കഡിറ്റ് കാര്സ അുംഗതവും റദ്ദ്പ്പെയ്യൽ/ രിൻവലിക്കൽ/ രരിതയജിക്കൽ: 
 ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് എപെൊൾ പവണടമങ്കില്ുും മുൻ ൂർ അെിയിെ് 
നൽ ിപയൊ നൊൽ ൊടതപയൊ  ൊർഡ് അടക്ൗണ്ട് െേ്ടേയ്യുവൊപനൊ 
രരിതയജിക്ുവൊപനൊ അവ ൊശും ഉണ്ടൊയിരിക്ുന്നതൊണ്.  ൊർഡ് 
ദുരുരപയൊരും തെയുവൊനൊയി ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിടന  ൊന്ത്ി  
സ്പ്െിെുും പഹൊപളൊപ്രൊമുും ശൊശവതമൊയി നരടെെുന്ന വിധും നൊല് 
 ഷണങ്ങളൊയി മുെിച്ചു  ളയുവൊൻ നിർപദശിക്ുന്നു.  ൊർഡ് 
ഉെമയ്ക്് എപെൊൾ പവണടമങ്കില്ുും  െമർ ട യെിപല്ക്് വിളിച്ച് 
രെപഞ്ഞൊ,  െമർ ട യെിടല് ഈ-ടമയിൽ ഐ ഡി യിപല്ക്് 
രൂർണമൊയ  ൊർഡ് നപർ സഹിതും  ത്തയയ്ക്ു പയൊ ടേയ്ത് 
 ൊർഡ് അുംരതവും െേ് ടേയ്യൊവുന്നതൊണ്. പമൽെെി  ൊർഡ് 
അടക്ൗണ്ടിപല്ക്് അെയ്പക്ണ്ട മുഴുവൻ തു യുും ആക്സിസ് 
ബൊങ്കിൽ ല് ിച്ചു  ഴിഞ്ഞു മൊപ്തപമ െേ് ടേയ്യൽ നില്വിൽ വരൂ. 
ഏടതങ്കില്ുും ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് രദ്ധതി നിെുത്തല്ൊക്ു പയൊ 
 ൊർഡ് രുതുക്ു പയൊ ടേയ്യുന്ന സൊഹേരയത്തിൽ  ൊർഡ് 
ഉെമയുടെ രക്ൽ നില്വില്ുള്ള  ൊർഡിൽ നിന്നുും വയതയസ്ഥമൊയ 
തരും  ൊർഡ് നൽ ുന്നതിനുള്ള വിപവേന അവ ൊശും ആക്സിസ് 
ബൊങ്കിൽ നിക്ഷിപ്തമൊണ്. ഏത് സമയത്തുമുള്ള ടപ് ഡിറ്റ് 
രരിധിയുും  യൊഷ് രരിധിയുും ആക്സിസ് ബൊങ്കിന്ടെ മൊപ്തും 
വിപവേനൊധി ൊരത്തിൽടെട്ടതൊയിരിക്ുും.  ൊർഡിനുള്ള അപരക്ഷ 
 ൊർഡ് രുതുക്ുപപൊഴുും അടക്ൗണ്ട് നിെുത്തല്ൊക്ുപപൊഴുും 
സൊധുവൊയിരിക്ുും.  

 
 

H) കാര്സ നരമാക ക/ ലമാരിക്കപ്പെട ക/ േ ര രലയാഗും പ്പെയ്യപ്പെട ക:  



 ൊർഡ് നരടെെു പയൊ പമൊരിക്ടെെു പയൊ ദുരുരപയൊരും 
ടേയ്യടെെു പയൊ ഉണ്ടൊയൊപല്ൊ, മറ്റൊർടക്ങ്കില്ുും നിങ്ങളുടെ 
രിപന്നൊ  മറ്റ് സുരക്ഷൊ സുംബന്ധിയൊയ  ൊരയങ്ങപളൊ 
അെിയു പയൊ നിങ്ങളുടെ അനുവൊദും ഇല്ലൊടത  ൊർഡ് 
ഉരപയൊരിക്ടെെു പയൊ ഉണ്ടൊയൊൽ ഉെടന തടന്ന പഫൊൺ  
ടേയ്ത് ബൊങ്കിടന അെിയിപക്ണ്ടതൊണ്. ഏറ്റവുും അെുത്ത 
പരൊല്ീസ് പെഷനിൽ ഒരു എഫ്ഐ ആർ/ പരൊല്ീസ്  ുംപ്ലയിന്റ് 
ഫയൽ ടേപയ്യണ്ടതുും അതിടന്റ ര ർെ് ബൊങ്കിൽ 
സമർെിപക്ണ്ടതുമൊണ്.  ൊർഡ് ദുരുരപയൊരും ടേയ്യടെെുന്ന 
രക്ഷും ബൊങ്കിനുള്ള ഉത്തരവൊദിത്തും പരൊളിസി നിബന്ധന ൾ 
പ്ര ൊരും  ൊർഡ് നരടെട്ടൊൽ ബൊങ്കിനുള്ള ബൊധയത തു  
മൊപ്തമൊയിരിക്ുും. എ െിഎും / രിൻ / രൊസ്സ് പവർഡ്/ ഓ െിരി 
/എുംരിൻ / സിവിവി അധിഷ്ഠിത ഇെരൊെു ളിപേല്ുള്ള 
ഉത്തരവൊദിത്തും  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് മൊപ്തമൊയിരിക്ുും.     

 

I) രിൻ സ രക്ഷ സുംബന്ധിച്ച അറിയിെ്:  

 ൊർഡിടനൊെും ഉരപയൊരിക്ുന്നതിനൊയി  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് 
നൽ ിയിട്ടുള്ള വയക്തിരത തിരിച്ചെിയൽ സുംഖയ (രിൻ), 
അടല്ലങ്കിൽ  ൊർഡ് ഉെമ ടതരടഞ്ഞെുത്തിട്ടുള്ള സുംഖയ  ൊർഡ് ഉെമ 
മൊപ്തും അെിപയണ്ടതൊണ്. അത്  ൊർഡ് ഉെമയുടെ സവ ൊരയ 
ഉരപയൊരത്തിന് മൊപ്തമുള്ളതുും പ് മൊറ്റും ടേയ്യടെെരുതൊത്തതുും 
അപങ്ങയറ്റും രഹസയവുും ആയിരിക്ണും. മടറ്റൊരൊൾക്് 
ഉരപയൊരിക്ൊനൊവുന്ന വിധും രിൻ നപർ ഒരിെത്തുും എഴുതി 
വയ്ക്രുതൊത്തതുമൊണ്. അെിപഞ്ഞൊ അെിയൊടതപയൊ, ബൊങ്ക് 
ജീവനക്ൊരുും വൊണിജയ സ്ഥൊരനങ്ങളിടല് ജീവനക്ൊരുും 
ഉൾടെടെയുള്ള മടറ്റൊരൊപളൊെുും  ഒരു സൊഹേരയത്തില്ുും രിൻ 
ടവളിടെെുത്തരുത്.  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് രിൻ നൽ ുപപൊൾ ബൊങ്കുും 
ആവശയ സുരക്ഷ ഉെെുവരുത്തുന്നതൊണ്.    

 

കാര്ഡ ടമകള്ക്ക ള്ള ഇൻെവറൻസ് രരിരക്ഷ  
 ൊർഡിടന്റ തരും അനുസരിച്ച്  ൊർഡ് ഉെമ ൾക്് തൊടഴെെയുന്ന 
ഇൻഷവെൻസ് രരിരക്ഷ ൾ ല് യമൊണ്. ല് യമൊയ ഇൻഷവെൻസ് 
രരിരക്ഷ ടളെറ്റി അെിയുവൊൻ ടവൽ ും ബുക്് ടല്റ്റ് 
രരിപശൊധിയ്ക്ു   
 
ലവയാമ അരകട രരിരക്ഷ: അര െും നെക്ുന്നതിടന്റ മുൻരുള്ള 90 
ദിവസങ്ങളിൽ ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് ഏടതങ്കില്ുും 
വൊണിജയ സ്ഥൊരനത്തിപല്ൊ അടല്ലങ്കിൽ എ െിഎുംൽ നിന്നുും രണും 
രിൻവല്ിക്ുന്നതിപനൊ ഉരപയൊരിച്ചിട്ടുള്ള സൊഹേരയത്തില്ുും 
വിമൊന െിക്റ്റ് ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് ഉരപയൊരിച്ച് 
വൊങ്ങു യുും ടേയ്തിട്ടുള്ള സൊഹേരയത്തിൽ മൊപ്തപമ പവയൊമ 
അര െ രരിരക്ഷ ല് ിക്ു യുള്ളൂ. ആക്സിസ് ബൊങ്കുമൊയുള്ള 
എല്ലൊ  ുെിശ്ശി  ളുും അെച്ചുതീർത്തത്തിന് പശഷും മൊപ്തപമ 
 ൊർഡ് ഉെമയുടെ പനൊമിനിക്് പവയൊമ അര െ ഇൻഷവെൻസ് 
രരിരക്ഷ പ്ര ൊരമുള്ള തു  ല് ിക്ു യുള്ളൂ.  ുശിശ്ശി യുള്ള 



തു  ഇൻഷവെൻസ് തു യിൽനിന്നുും ഈെൊക്ുവൊനുള്ള പ്രൊഥമി  
അവ ൊശും ആക്സിസ് ബൊങ്കിന് ഉണ്ടൊയിരിക്ുന്നതൊണ്  

 
 

കാര്സ നരപ്പെട്ടാല ള്ള രൂജയും ബാധയത:  ൊർഡ് നരടെട്ട വിവരും 
ബൊങ്കിൽ അെിയിച്ച നിമിഷും മുതൽ 30 ദിവസും മുൻരുവടര 
 ൊർഡിൽ നെത്തടെെൊവുന്ന വഞ്ചനൊരരമൊയ 
ഇെരൊെു ൾടക്തിടരയുള്ള സുംരക്ഷണവുും  ൊർഡിൽ ല് യമൊണ്. 
എ െിഎും/ രിൻ/ രൊസ്സ് പവർഡ്/ ഓ െിരി/ എുംരിൻ/ സിവിവി 
അധിഷ്ഠിത ഇെരൊെു ൾക്് ഈ സുംരക്ഷണും ല് യമല്ല.  
 
വാങ്ങല കള്ക്ക ള്ള സുംരക്ഷണും: ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിൽ വൊങ്ങിയ 
വസ്തുക്ൾ 90 ദിവസങ്ങൾക്ുളിൽ തീെിെുത്തും മൂല്പമൊ ട ൊള്ള 
മൂല്പമൊ നരടെെു യൊടണങ്കിൽ അതിന് എഫ്ഐ ആർ 
നിർബന്ധമൊയുും ഉണ്ടൊയിരിപക്ണ്ടതൊണ്.  െമെുടെ 
നിരുത്തരവൊദിത്തും മൂല്മുണ്ടൊവുന്ന നരങ്ങൾക്് സുംരക്ഷണും 
ല് ിക്ുന്നതല്ല. ആ രണങ്ങൾക്ുും മറ്റ് നശവരമൊയ വസ്തുക്ൾക്ുും 
സുംരക്ഷണും ല് യമല്ല.  

 

വില സുംരക്ഷണും: ഈ സുംരക്ഷണും പ്ര ൊരും ഒരു വസ്തുവിന് 
ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡിൽ ടേല്വൊക്ിയ വില്യുും 
അതിന് (ഒപര പ്ബൊൻഡ്, നിർമ്മിതി, പമൊഡൽ പരര്, പമൊഡൽ നപർ 
അടല്ലങ്കിൽ ഇവ രണ്ടുും) സ്ഥൊരനത്തിൽ രരസയടെെുത്തിയ 
 ുെഞ്ഞ വില്യുും തമ്മില്ുള്ള വയതയൊസും നിങ്ങൾക്് തിരിട  
ല് ിക്ുന്നതൊണ്. ഈ സുംവിധൊനും ആമപസൊൺ, ഫ്ലിെ് ൊർട്ട്, 
അതുപരൊടല്യുള്ള വയവസ്ഥൊരിതമൊയ ഓൺ-പ്ല്ൻ 
സ്ഥൊരനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 2500/- രൂരയ്ക്ു മു ളില്ുള്ള 
വൊങ്ങല്ു ൾക്് മൊപ്തും ബൊധ മൊണ്. ഇപ്ര ൊരും  ുെവുള്ള വില് 
അപത ഈ-വൊണിജയ സ്ഥൊരനത്തിൽ ആയിരിക്ണും, 
രരസയടെെുത്തിയ വില് സൊധനും വൊങ്ങിയതിന്ടെ 3 
ദിവസങ്ങൾക്ുളിൽ ഉള്ളതൊയിരിക്ണും, മൊപ്തമല്ല ഇത് സുംബന്ധിച്ച 
അെിയിെ് രരസയത്തിടന്റ 7 ദിവസങ്ങൾക്ുളിൽ 
നൽ ിയിട്ടുമുണ്ടൊവണും. (ഇപ്ര ൊരും ഉൾടെെുത്തിയിട്ടുള്ള 
വസ്തുക്ടളെറ്റി അെിയുവൊൻ ബൊങ്കുമൊയി ബന്ധടെെു .)   
 
പ്പപ്കഡിറ്റ് െീൽസ: അര െമരണും ഉണ്ടൊ ുന്ന സൊഹേരയത്തിൽ ഒരു 
നിശ്ചിത തു  വടരയുള്ള  ുെിശ്ശി  സുംരക്ഷിക്ടെെുന്നു. 
 
പ്പെക്ക്-ഇൻ ബാപ്പെജ് പ്വക ക: രൊജയത്തിന് രുെത്തു 
സഞ്ചരിക്ുപപൊൾ ബൊടെജ് 6 മണിക്ൂെിപല്ടെ 
പ്വ ു യൊടണങ്കിൽ അതയൊവശയ സൊധനങ്ങൾക്ുള്ള േില്വ് 
നിങ്ങൾക്് തിരിട  തരുന്നു. ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് 
ഉരപയൊരിച്ച് വൊങ്ങിയിട്ടുള്ള വിമൊന െിക്റ്റു ൾക്് മൊപ്തും 
ബൊധ ും. ടേക്്ഡ്-ഇൻ ബൊടെജ് എന്നതുട ൊണ്ട് സൂേിെിക്ുന്നത് 
ഇൻഷവർ ടേയ്യടെട്ടിട്ടുള്ള വയക്തി തൊൻ സഞ്ചരിക്ുന്ന അപത 
മൊർരത്തിൽ ട ൊണ്ടുപരൊ ുന്നതിനൊയി ഒരു അന്ത്ൊരൊപ്ര വിമൊന 



 പനിക്് / ഇൻഡയക്ു രുെത്തുള്ള ഒരു വൊഹ ന് 
പ് മൊെു യുും അവർ അത് ഏടറ്റെുക്ു യുും അതിന് ഒരു 
ബൊടെജ് പ് െറ്റ് രസീത് നൽ ു യുും ടേയ്തിട്ടുള്ളതൊണ് 
എന്നൊണ്.   
 

പ്പെക്ക്-ഇൻ ബാപ്പെജ് നരപ്പെട ക: രൊജയത്തിന് രുെത്തു 
സഞ്ചരിക്ുപപൊൾ ബൊടെജ് നരടെെു യൊടണങ്കിപല്ൊ ബൊടെജ് 
പ െുവരി പയൊ ടേയ്തൊല്ുള്ള നരും രരിഹരിക്ുന്നു. ആക്സിസ് 
ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് ഉരപയൊരിച്ച് വൊങ്ങിയിട്ടുള്ള വിമൊന 
െിക്റ്റു ൾക്് മൊപ്തും ബൊധ ും. ടേക്്ഡ്-ഇൻ ബൊടെജ് 
എന്നതുട ൊണ്ട് സൂേിെിക്ുന്നത് ഇൻഷവർ ടേയ്യടെട്ടിട്ടുള്ള 
വയക്തി തൊൻ സഞ്ചരിക്ുന്ന അപത മൊർരത്തിൽ 
ട ൊണ്ടുപരൊ ുന്നതിനൊയി ഒരു അന്ത്ൊരൊപ്ര വിമൊന  പനിക്് / 
ഇൻഡയക്ു രുെത്തുള്ള ഒരു വൊഹ ന് പ് മൊെു യുും അവർ 
അത് ഏടറ്റെുക്ു യുും അതിന് ഒരു ബൊടെജ് പ് െറ്റ് രസീത് 
നൽ ു യുും ടേയ്തിട്ടുള്ളതൊണ് എന്നൊണ്. 
 
യാപ്താ ലരഖകള് നരപ്പെട ക: രൊജയത്തിന് രുെത്തു 
സഞ്ചരിക്ുപപൊൾ നരടെട്ട രൊസ്പരൊർട്ട്, മറ്റ് യൊപ്തൊ പരഖ ൾ 
എന്നിവ സുംഘെിെിക്ുന്നതിനുള്ള ടേല്വ് (നരടെട്ട 
രൊസ്പരൊർട്ടിനുള്ള അപരക്ഷൊ ഫീസ് ഉൾടെടെ)  രരിഹരിക്ുന്നു. 
ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡ് ഉരപയൊരിച്ച് വൊങ്ങിയിട്ടുള്ള 
വിമൊന െിക്റ്റു ൾക്് മൊപ്തും ബൊധ ും 
 

K) വീഴ്െ/ ക ടിശ്ശിക വര ത്ത ക  
 

1) തിരിച്ചെവിൽ വീഴ്സേ വരുത്തുന്ന രക്ഷും, അതൊയത്, ഡയൂ 
തീയതിക്് മുൻരൊയി അെയ്പക്ണ്ട മിനിമും ഡയൂ തു ടയങ്കില്ുും 
അെയ്ക്ൊതിരിക്ു പയൊ  ൊർഡ് അുംരതവ ഉെപെിയിടല് 
ഏടതങ്കില്ുും വയവസ്ഥ ൾ ല്ുംഘിക്ു പയൊ ടേയ്യുന്ന രക്ഷും 
 ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് സമയൊസമയങ്ങളിൽ തരൊൽ, ഫൊക്സ്, 
ടെല്ിപഫൊൺ, ഈ-ടമയിൽ, എസ്എ ുംഎസ് സപേശങ്ങൾ, എന്നിവ 
വഴിയുും അപത്തൊപെൊെും  ുെിശ്ശി  ഈെൊക്ുവൊൻ 
േുമതല്ടെെുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റ് മൂന്നൊമൻമൊർ വഴിയുും 
അെിയിെു ൾ നൽ ുന്നതൊയിരിക്ുും. അപ്ര ൊരും 
േുമതല്ടെെുത്തിയിട്ടുള്ള മൂന്നൊമൻമൊർ  ുെിശ്ശി  നിവരണത്തിന് 
ഇൻഡയൻ ബൊങ്കിങ് അപസ്സൊസിപയഷൻ (IBA) നിർപദശ്ശിച്ചിട്ടുള്ള 
ടരരുമൊറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ രൊല്ിക്ുന്നതൊയിരിക്ുും.   

 

2)  ൊർഡ് ഉെമ ഇപ്ര ൊരും വീഴ്സേ വരുത്തുന്ന രക്ഷും, ബൊങ്ക് 
തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയ വിപവേനൊധി ൊരും ഉരപയൊരിച്ച്    

a.  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് നൽ ിയിട്ടുള്ള എല്ലൊ ടപ് ഡിറ്റ് 
ടസൗ രയങ്ങളുും രിൻവല്ിക്ുവൊനുും   

b. തടന്റ  ൊർഡില്ുള്ള  ുെിശ്ശി  മുഴുവനുും അെിയന്ത്ിരമൊയി 
തിരിച്ചെയ്ക്ൊൻ  ൊർഡ് ഉെമപയൊ് ആവശയടെെൊനുും  



c.  ൊർഡില്ുള്ള  ുെിശ്ശി  മുഴുവനുും  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് ബൊങ്കിൽ 
തടന്റ പരരിൽ ഉള്ള നിപക്ഷരങ്ങൾ/ രണും/ മറ്റ് അടക്ൗണ്ടു ൾ 
എന്നിവയിൽനിന്നുും വ യിരുത്തു  എന്നീ നെരെി ൾ 
സവീ രിക്ൊവുന്നതൊണ്.  

 .  
3) ഇപ്ര ൊരും വീഴ്സേ ഉണ്ടൊ ുന്ന രക്ഷും ബൊങ്കിന് ടപ് ഡിറ്റ് 

ഇൻടഫൊർപമഷൻ ബയൂപെൊ ൾക്ുും നിയമപ്ര ൊരും 
അുംരീ രിക്ടെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രസ്ഥൊനങ്ങൾടക്ൊ ഇത് സുംബന്ധിച്ച 
െിപരൊർട്ട് നൽ ൊവുന്നതൊണ്.  ൊർഡിൽ ട ൊെുത്തിട്ടുള്ള ബില്ലിുംഗ് 
തീയതിക്ുും ഡയൂ തീയതിക്ുും ഇെയില്ുള്ള സമയും  ൊർഡ് 
ഉെമടയ അപ്ര ൊരും  ുെിശ്ശി ക്ൊരൻ ആയി പ്രഖയൊരിക്ുവൊനുള്ള 
പനൊട്ടിസ് രിരീഡ് ആയി  ണക്ൊക്ൊവുന്നതൊണ്.     

 

4)  ുെിശ്ശി  െിപരൊർട്ട് രിൻവല്ിക്ുവൊനുള്ള പ്രപ് ിയയുും  ുെിശ്ശി  
നിവരണത്തിന് പശഷും  ുെിശ്ശി  െിപരൊർട്ട് രിൻവല്ിക്ുവൊനുള്ള 
സമയപ് മവുും:  

 
*ബൊങ്ക്,  ൊർഡ് ഉെമ ടള സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
നിർപദശിച്ചിട്ടുള്ള പഫൊർമൊറ്റിൽ സിബിൽ - ടപ് ഡിറ്റ് 
ഇൻടഫൊർപമഷൻ ബയൂപെൊ (ഇൻഡയ) ല്ിമിറ്റഡിന് നല് ുന്നു. 
ഇതിൽ എല്ലൊ  ൊർഡ് ഉെമ ളുടെയുും, നില്വില്ുള്ളവരുടെയുും 
വീഴ്സേ വരുത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെയുും രിന്നിട്ട മൊസടത്ത വിവരങ്ങൾ 
ഉൾടെെുന്നു.  സിബിൽ ഇപ്ര ൊരും ല് ിച്ച വിവരങ്ങൾ അെുത്ത 
30 ദിവസങ്ങൾക്ുള്ളിൽ തങ്ങളുടെ ടസർവെിൽ അെ് പല്ൊഡ് 
ടേയ്യുന്നു.  
 

5).  ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് മരണും / സ്ഥിരമൊയ അുംര ുംരും സും വിക്ുന്ന 
സൊഹേരയത്തിൽ  ുെിശ്ശി  സമൊഹരണും: ഇത്തരും 
സൊഹേരയങ്ങളിൽ മുഴുവൻ  ുെിശ്ശി യുും (ബില്ല് ടേയ്യടെെൊത്ത 
ഇെരൊെു ൾ ഉൾടെടെ) ആക്സിസ് ബൊങ്കിപല്ക്് ഉെനെി അെച്ചു 
തീർപക്ണ്ടതൊണ്.  ൊർഡ് ഉെമയുടെ സ്ഥൊവര-ജുംരമ വസ്തുക്ളിൽ 
നിന്നുും നീക്ിയിരുെ് തു  ഈെൊക്ൊൻ ആക്സിസ് ബൊങ്കിന് 
അവ ൊശമുണ്ടൊയിരിക്ുന്നതൊണ്.  ൊർഡില്ുള്ള  ുെിശ്ശി  മുഴുവൻ 
 ൊർഡ് ഉെമയ്ക്് ബൊങ്കിൽ തടന്റ പരരിൽ ഉള്ള നിപക്ഷരങ്ങൾ/ 
രണും/ മറ്റ് അടക്ൗണ്ടു ൾ എന്നിവയിൽനിന്നുും ഈെൊക്ുവൊനുും 
ബൊങ്കിന് അവ ൊശമുണ്ടൊയിരിക്ുന്നതൊണ്.  

 

L) പ്പവളിപ്പെട ത്തൽ  
 

RBI അധി ൊരടെെുത്തിയിട്ടുള്ള ടപ് ഡിറ്റ് ബയൂപെൊ ളുമൊയി 
ആക്സിസ് ബൊങ്ക് ബന്ധും സ്ഥൊരിക്ു യുും തൊങ്കളുടെ നില്വില്ുള്ള 
ബൊക്ി, തിരിച്ചെവ് േരിപ്തും, സ്ഥൊനീയ വിവരങ്ങൾ, 
ഉൾടെടെയുള്ള ടപ് ഡിറ്റ് സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുും മറ്റ് 
വിവരങ്ങളുും രങ്കുവയ്ക്ുന്നതുമൊയിരിക്ുും. ടപ് ഡിറ്റ് 
ട ൊെുക്ണപമൊ പവണ്ടപയൊ എന്നതിടനസുംബന്ധിച്ച് ടപ് ഡിറ്റ് 
ബയൂപെൊ ൾ ഏടതങ്കില്ുും തരത്തില്ുള്ള അ ിപ്രൊയങ്ങൾ 



നൽ ുന്നതല്ല. അതയൊവശയമൊയ തിരിച്ചെവു ൾ അതതു സമയത്ത് 
നെത്തി ഒരു നല്ല ടപ് ഡിറ്റ് േരിപ്തും 
നില്നിർത്തിടക്ൊണ്ടുപരൊപ ണ്ടത് നിങ്ങളുടെ തൊൽരരയൊർഥമൊണ്. 
ടപ് ഡിറ്റ് ബയൂപെൊ ൾ ഉള്ളതുട ൊണ്ട് ഉത്തരവൊദിത്തമുള്ള 
ഉരപ ൊക്തൊക്ൾക്് ടപ് ഡിറ്റ് ദൊതൊക്ളിൽനിന്നുും  ൂെുതൽ 
പവരത്തില്ുള്ള, ടമച്ചടെട്ട പസവനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്ൊവുന്നതൊണ്. 
ഉരപ ൊക്തൊക്ൾ  ുെിശ്ശി  വരുത്തുന്ന വിവരും ടപ് ഡിറ്റ് 
ബയൂപെൊ ൾ വഴി ല് യമൊ ുന്നതുും അത്  നിങ്ങളുടെ  ൊവിയിടല് 
ടപ് ഡിറ്റ് ആവശയങ്ങടള ബൊധിക്ൊവുന്നതുമൊണ്. ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
ഓപരൊ മൊസവുപമൊ ടപ് ഡിറ്റ് ബയൂപെൊ ളുമൊയി ഏർടെട്ടിട്ടുള്ള 
ഉെപെി പ്ര ൊരും മറ്റ് സമയപ് മ പ്ര ൊരപമൊ ഉരപ ൊക്തൊ ടള 
സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ടപ് ഡിറ്റ് ബയൂപെൊ ളുമൊയി 
രങ്കുവയ്ക്ുന്നതൊയിരിക്ുും. ബില്ലിുംരിൽ ഏടതങ്കില്ുും 
തരത്തില്ുള്ള പ് മപക്െു ൾ ഉള്ളതൊയി ബൊങ്കിടന 
അെിയിച്ചിട്ടുടണ്ട ിൽ അത് സുംബന്ധിച്ച രരിഹൊരും 
ഉണ്ടൊ ുന്നതുവടര ടപ് ഡിറ്റ് ബയൂപെൊ ൾക്് െിപരൊർട്ട് നൽ ുന്നത് 
തൊൽക്ൊല്ി മൊയി തെയുന്നതൊയിരിക്ുും.  
 
 ൊർഡ് ഉെമയുും ആഡ്-ഓൺ  ൊർഡ് ഉെമ/ ഉെമ ളുമൊയുും 
ബന്ധടെട്ട വിവരങ്ങളുും അവരുടെ  െമ ളുും 
ഉത്തരവൊദിത്തങ്ങളുും നെെില്ൊക്ുന്നത് സുംബന്ധിച്ച വീഴ്സേ ളുും 
സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുും  ആക്സിസ് ബൊങ്കിന് ഉേിതവുും 
ആവശയവുമൊയ രീതിയിൽ നില്വില്ുള്ളതുും  ൊവിയിൽ 
ഉണ്ടൊപയക്ൊവുന്നതുമൊയ ടപ് ഡിറ്റ് ബയൂപെൊ ളുമൊയി ആക്സിസ് 
ബൊങ്കിന് സമയൊസമയങ്ങളിൽ രങ്കുവയ് ൊവുന്നതുമൊടണന്ന്  
 ൊർഡ് ഉെമ ഇതിനൊൽ സമ്മതിച്ചുട ൊള്ളുന്നു. അതുപ്ര ൊരും 
ആഡ്-ഓൺ  ൊർഡ് ഉെമ ളുും തങ്ങടള സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
ടപ് ഡിറ്റ് ബയൂപെൊ ളുമൊയി രങ്കുവയ്ക്ുന്നതിന് 
സമ്മതിച്ചുട ൊള്ളുന്നു. അപ്ര ൊരമുള്ള സ്ഥൊരനങ്ങൾക്് ഈ 
വിവരങ്ങൾ ബൊങ്കു ൾ, ധന ൊരയ സ്ഥൊരനങ്ങൾ, മറ്റ് ടപ് ഡിറ്റ് 
ദൊതൊക്ൾ എന്നിവർക്് ല് യമൊക്ൊവുന്നതൊണ്. ടപ് ഡിറ്റ് 
ബയൂപെൊ ൾ, ടപ് ഡിറ്റ് ടെഫെൻസ് ഏജൻസി ൾ, ടപ് ഡിറ്റ് 
ഇൻടഫൊർപമഷൻ  പനി ൾ, അതുപരൊടല് ഉരപ ൊക്തൊക്ടള 
സുംബന്ധിച്ച ടപ് ഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾ പശഖരിക്ുവൊനുും വിതരണും 
ടേയ്യുവൊനുും RBI അുംരീ ൊരപ്ര ൊരും രൂരീ ൃതമൊയ മറ്റ് 
സ്ഥൊരനങ്ങളുും ടപ് ഡിറ്റ് ബയൂപെൊ ളിൽ ഉൾടെെുന്നു. 
 
ഏടതങ്കില്ുും തരത്തില്ുള്ള ഡയെക്് മൊർ റ്റിങ്/ ടെല്ിപ ൊളിങ്/ 
ടെല്ിടസയിൽസ് പ ൊളു ൾ ആക്സിസ് ബൊങ്കിൽ നിപന്നൊ 
അവരുമൊയി ബന്ധടെട്ട ഉരസ്ഥൊരനങ്ങളിൽ നിപന്നൊ 
ഏജന്െുമൊരിൽ നിപന്നൊ സവീ രിക്ുവൊൻ  ൊർഡ് ഉെമ 
തൊല്രരയടെെുന്നിടല്ലങ്കിൽ TRAI യുടെ ടവബ് പ്സറ്റിൽ 
ട ൊെുത്തിട്ടുള്ള “ടപ്രൊപ്വഡർ  െമർ ടപ്രടഫടെൻസ് രജിെെിൽ” 
രജിെർ ടേയ്ത് ഇതിൽ നിന്നുും ഒഴിവൊ ൊവുന്നതൊണ്.  
 



ആക്സിസ് ബൊങ്ക്, ബൊങ്കിങ് പ ൊഡ്സ് & െൊൻപഡർഡ്സ് പബൊർഡ് 
ഓഫ് ഇൻഡയ (BCSBI) യിൽ അുംരമൊണ്. BCSBI പ്ര ൊരമുള്ള 
ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവൊദിതങ്ങടളെറ്റി  ൂെുതൽ അെിയൊൻ 
ഞങ്ങളുടെ ടവബ് പ്സറ്റിന്ടെ പഹൊും പരജ് സേർശിക്ു .. 

 

M ) മധയസ്ഥ ഉരാധികള്:  
 
ഈ ഉെപെി പ്ര ൊരും ഉണ്ടൊപയക്ൊവുന്ന എല്ലൊ തർക്ങ്ങളുും 
അ ിപ്രൊയ വയതയൊസങ്ങളുും ടലയിമു ളുും പ്രശ്നങ്ങളുും 
അടല്ലങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രതിരൊദിച്ചിട്ടുള്ള പ്ര ൊരും ഉള്ള നിർമിതി ൾ, 
വയൊഖയൊനങ്ങൾ, അനന്ത്ര ഫല്ങ്ങൾ, അടതത്തുെർന്ന് 
 ക്ഷി ൾക്ുണ്ടൊ ുന്ന   െമ ൾ, ഉത്തരവൊദിത്തങ്ങൾ തുെങ്ങിയവ 
അർബിപപ്െഷൻ ആൻഡ്  ൺസില്ിപയഷൻ ആക്് 1996 ടല് 
വ ുെു ൾ പ്ര ൊരപമൊ അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള േട്ടപ്ര ൊരമുള്ള 
പ ദരതി ൾ പ്ര ൊരപമൊ  മധയസ്ഥതയില്ൂടെ ബൊങ്ക് / 
രണമിെരൊെു ൊരൻ  നൊമനിർപദശും ടേയ്യുന്ന  ഒരു ഏ ൊുംര 
മധയസ്ഥൻ ഇെടരട്ട് രരിഹരിക്ുന്നതുും അപ്ര ൊരും നൊമനിർപദശും 
ടേയ്യടെട്ട മധയസ്ഥന് മരണും സും വിക്ു പയൊ അപേഹും 
വിസമ്മതും പ്ര െിെിക്ു പയൊ നിരസിക്ു പയൊ 
ഉപരക്ഷിക്ു പയൊ അപേഹത്തിന് മധയസ്ഥത വഹിക്ൊൻ 
സൊധിക്ൊത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടൊ ു പയൊ ടേയ്യുന്ന രക്ഷും ബൊങ്ക്/ 
രണമിെരൊെു ൊരൻ മടറ്റൊരു മധയസ്ഥടന ഏ ൊുംര മധയസ്ഥൻ 
ആയി നിയമിക്ു യുും ടേയ്യുന്നതൊയിരിക്ുും. മധയസ്ഥൻ തൻടെ  
വിധിനയൊയത്തിന് എടന്ത്ങ്കില്ുും തരത്തില്ുള്ള നയൊയീ രണും 
നൽപ ണ്ടതില്ലൊത്തതുും അപ്ര ൊരമുള്ള വിധിനയൊയും അന്ത്ിമവുും 
ബന്ധടെട്ട  ക്ഷി ളിൽ എല്ലൊവരില്ുും ബൊധ വുും 
ആയിരിക്ുന്നതുമൊവുും. മധയസ്ഥത പ്രപ് ിയ മുുംപ്ബയിൽ മൊപ്തും 
നെത്തുന്നതുമൊയിരിക്ുും. 
 

N) വിലക്ക് ഉരാധികള്: 
അന്ത്ൊരൊപ്ര ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡു ൾ ഇന്റർടനറ്റിപല്ൊ അല്ലൊടതപയൊ 
പല്ൊട്ടെി െിക്റ്റു ൾ, നിപരൊധിക്ടെട്ട രുസ്ത ങ്ങൾ, 
പ്രസിദ്ധീ രണങ്ങൾ, വില്ക്ടെട്ട സൊമപ്രി ൾ എന്നിവ 
വൊങ്ങുന്നതിനുും േൂതൊട്ടും, പ ൊൾ-ബൊക്് പസവനങ്ങൾക്ുള്ള 
പരടമന്റ്,  തുെങ്ങിയ വിപദശ നൊണയും രിൻവല്ിക്ുന്നത് 
അനുവദിച്ചിട്ടില്ലൊത്ത  ൊരയങ്ങൾക്ൊയി ഉരപയൊരിക്ൊവുന്നതല്ല. 

 

O) FEMA (വിലേശ നാണയ നിയപ്ന്തണ െട്ടും.) 

 

i)  ൊർഡു ൾ ഇൻഡയക്ു രുെത്തുള്ള വിനിമയത്തിന് 
ഉരപയൊരിക്ുന്നത് RBIയുടെ വിനിമയ നിയപ്ന്ത്ണ വയവസ്ഥ ൾ 
പ്ര ൊരവുും വിപദശ നൊണയ നിയപ്ന്ത്ണ േട്ടും 1999 
പ്ര ൊരവുമൊയിരിക്ണും. അപ്ര ൊരമല്ലൊത്തരക്ഷും തൊങ്കൾ നിയമ 
നെരെി ൾക്് വിപധയനൊപയക്ൊും.  

 



ii) എടല്ക്പപ്െൊണിക് / ഇന്റർടനറ്റ് മൊധയമത്തില്ൂടെയുള്ള 
വിപദശനൊണയ വയൊരൊരത്തിനൊയി വിപദശത്തുള്ള വയൊരൊര 
പരൊർെല്ു ളിപല്ക്് പനരിപട്ടൊ അല്ലൊടതപയൊ രണും 
അെയ്ക്ുന്നതിന് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡു ൾ ഉരപയൊരിക്ുവൊൻ 
രൊെില്ല. ഇവ നിയമപ്ര ൊരും നിപരൊധിച്ചിട്ടുള്ളതൊണ്.  ൂെുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്് ഞങ്ങളുടെ ടവബ് പ്സറ്റ് സേർശിക്ു . 

 

iii)  ൊർഡു ൾ ഇന്ത്യയില്ുും വിപദശത്തുും ഉരപയൊരത്തിന് 
സൊധുവൊണ്. എന്നിരുന്നൊല്ുും പനെൊളില്ുും  ൂട്ടൊനില്ുും 
വിപദശനനയത്തിൽ വിനിമയും ടേയ്യുന്നതിന് സൊധുവല്ല. 

 

iv) എൻആർഐ ഉരപ ൊക്തൊക്ൾ നിർബന്ധമൊയുും ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 
എൻആർഇ അടക്ൗണ്ടില്ൂടെ ഓപട്ടൊ പര സുംവിധൊനും വഴി 
മൊപ്തും 100% ടരയ്ടമന്റുും നെപത്തണ്ടതൊണ്.  

 

v) എൻആർഐ ഉരപ ൊക്തൊക്ളിൽനിന്നുും  യൊഷ് പരടമന്റ് 
സവീ രിക്ുന്നതല്ല. 

 

P) കാര്സ അപ്പക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന ും അനധികൃത എപ്പലക്ലപ്ടാണിക് ബാങ്കിങ് 
ഇടരാട കള്:   

1) സൊധുവൊയ ടമൊപ്ബൽ നപർ ബൊങ്കിന് ല് യമൊക്ിയിട്ടില്ലൊത്ത 
ഉരപ ൊക്തൊക്ൾക്് എ െിഎും വഴി രണും 
രിൻവല്ിക്ുന്നതല്ലൊടതയുള്ള എടല്ക്പപ്െൊണിക് ഇെരൊെു ൾ 
നെത്തുവൊനുള്ള സുംവിധൊനും ബൊങ്ക് നൽ ുന്നതല്ല. 
 

2) ഉരപ ൊക്തൊവിന് ല് ിച്ചിട്ടുള്ള പെറ്റ്ടമന്റ്/ പരഖ ളില്ുള്ള 
ഇെരൊെു ളിൽ/ നീക്ിയിരിെിൽ  ഏടതങ്കില്ുും വിധത്തില്ുള്ള 
പ് മപക്െു ൾ ഉണ്ടൊ ുന്ന രക്ഷും അത് ഏഴ്സ (7) ദിവസങ്ങൾക്ുള്ളിൽ 
ല്ിഖിത രൂരത്തിൽ ബൊങ്കിടന അെിയിപക്ണ്ടതൊണ്. 
 

3) ഇതിന് വിരുദ്ധമൊയി, ഏഴ്സ (7) പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്് പശഷും 
ഇത്തരും അെിയിെു ൾ ബൊങ്കിൽ ല് ിക്ു യൊടണങ്കിൽ, ബൊങ്ക് ടവബ് 
പ്സറ്റിൽ ല് യമൊയ ബൊങ്ക് പബൊർഡിടന്റ അുംരീ ൃത നയപ്ര ൊരും 
ഉരപ ൊക്തൊവിടന്റ ബൊധയത നിശ്ചയിക്ുന്നതൊയിരിക്ുും.   

 

4) എടല്ക്പപ്െൊണിക് രൂരത്തില്ുും പരഖൊമൂല്വുും ബൊങ്കിൽ 
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള, ഇതുപ്ര ൊരമുള്ള വയവസ്ഥ ൾക്ുും നിബന്ധന ൾക്ുും 
തുെർച്ചയൊയി തൊങ്കൾ ബൊങ്കിന് നല് ിയിട്ടുള്ള നിർപദശങ്ങളുും മറ്റ് 
വിവരങ്ങളുും (നെത്തിയിട്ടുള്ള / സവീ രിച്ചിട്ടുള്ള പരടമന്റു ളുും 
ഉൾടെടെ), തൊങ്കൾടക്തിരൊയ അപ്ര ൊരമുള്ള നിർപദശങ്ങളുടെയുും 
മറ്റ് വിവരങ്ങളുടെയുും നിർണൊയ  പരഖയൊയി 
 ണക്ൊക്ടെെുന്നതൊണ്.  

 

5) തൊങ്കളുടെ അടക്ൗണ്ടുമൊയി ബന്ധടെട്ട് നെത്തിയിട്ടുള്ള 
ഇെരൊെു ടള സുംബന്ധിപച്ചൊ അവ പരഖടെെുത്തിയ സമയും 
സുംബന്ധിപച്ചൊ പമൽെെി അടക്ൗണ്ടിടന സുംബന്ധിച്ചുള്ള 
മടറ്റടന്ത്ങ്കില്ുും  ൊരയങ്ങടള സുംബന്ധിപച്ചൊ എടന്ത്ങ്കില്ുും തർക്ങ്ങൾ 



ഉണ്ടൊ ുന്ന രക്ഷും, അത്തരും ഇെരൊെു ളുടെ സമയവുും 
ആധി ൊരി തയുും നിർണയിക്ുന്നതിനുള്ള അവ ൊശും ബൊങ്കിന് 
ഉണ്ടൊയിരിക്ുന്നതുും, അപ്ര ൊരും നെത്തടെട്ട അനധി ൃത ഇെരൊെു ൾ 
തൊങ്കളുടെ അെിപവൊടെയല്ലൊത്തതൊപണൊ എന്നുും  മൂന്നൊും  ക്ഷിയുടെ 
വഞ്ചനൊരരമൊയ ഇെടരെല്ു ൾ മൂല്ും ഉണ്ടൊയതൊപണൊ എന്നതുും   
സുംബന്ധിച്ച വിശ ല്നും ആർബിഐ യുടെ “ഉരപ ൊക്തൃ സുംരക്ഷണും- 
അനധി ൃത എടല്ക്പപ്െൊണിക് ഇെരൊെു ളിൽ ഉരപ ൊക്തൊവിനുള്ള 
നിയപ്ന്ത്ിത ബൊധയത” സുംബന്ധിച്ചുള്ള രരിരപ്തത്തിടല് 
മൊർരനിർപദശങ്ങൾ പ്ര ൊരും നെത്തടെെുന്നതുമൊയിരിക്ുും. ഈ 
മൊർരനിർപദശങ്ങളിൽ  ൊല്ൊനുസൃതമൊയി വരുന്ന മൊറ്റങ്ങൾ 
തൽസമയും മുതൽ ബൊധ മൊവുന്നതുും 
നിർബന്ധിതമൊ ുന്നതുമൊയിരിക്ുും 
 

6)  െമർ ട യെിനുും ഉരപ ൊക്തൃ പ്രശ്ന രരിഹൊരത്തിനൊയി 
ബന്ധടെപെണ്ട വിശദ വിവരങ്ങൾക്ുും ദയവൊയി ഞങ്ങളുടെ ടവബ് 
പ്സറ്റിൽ www.axisbank.com/support രരിപശൊധിയ്ക്ു .  

 

Q)   സുരക്ഷിതമൊക്ടെട്ട ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡു ൾ  

 

1) സുരക്ഷിതമൊക്ടെട്ട ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡു ളിടല് സുംരൂർണ 
 ുെിശ്ശി യ്ക്ുും ഉരപ ൊതൊവ് അതിപല്ക്് അെയ്പക്ണ്ട എല്ലൊ 
തു  ൾക്ുും ബൊങ്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു ടസൗ രയങ്ങൾക്ുമുള്ള  
തുെർ ജൊമയമൊയി ബൊങ്കിൽ നല് ിയിട്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ടഡപെൊസിറ്റ് 
വർത്തിക്ുന്നതൊയിരിക്ുും.  
  

2) തിരിച്ചെവിൽ വീഴ്സേ വരുന്നരക്ഷപമൊ ടപ് ഡിറ്റ് ടസൗ രയപമൊ മറ്റു 
ടസൗ രയങ്ങപളൊ ബൊങ്ക് ആവശയടെെുന്ന രക്ഷും 
തിരിച്ചെയ്ക്ത്തിരിക്ുന്ന സൊഹേരയത്തിൽ ബൊങ്കിന് അനുപയൊജയടമന്ന് 
തീരുമൊനിക്ൊവുന്ന രീതിയിൽ  ൊല്ൊവധിക്് മുൻപ് തടന്ന ഫിക്സ്ഡ്/ 
പെും ടഡപെൊസിറ്റ് എൻ യൊഷ് ടേയ്യു പയൊ അപ്ര ൊരും 
വ യിരുത്തു പയൊ ടേയ്യൊവുന്നതുും ആ തു  ഉരപ ൊക്തൊവിടന്റ 
ബൊങ്കിപല്ൊ മപറ്റടതങ്കില്ുും ബൊങ്ക് ശൊഖയിടല് അടക്ൗണ്ടില്ുള്ള 
ബൊധയത ൾ നിർവഹിക്ുന്നതിപനൊ വ യിരുത്തൊവുന്നതുമൊണ്. 
     

3) ബൊങ്കിന് അതിന്ടെ വിപവേനൊധി ൊരും ഉരപയൊരിച്ച് 
ഉരപ ൊക്തൊവിടന്റ അർഹത നിർണയിച്ച് സുരക്ഷിതമൊക്ടെട്ട 
ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡു ളുമൊയി ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ടഡപെൊസിറ്റിടല് 
അവ ൊശും രിൻവല്ിക്ൊനുള്ള 
അവ ൊശമുണ്ടൊയിരിക്ുന്നതൊയിരിക്ുും.   

 
 

 ബാധയതാ നിരാകരണും: 
ബൊടങ്കൊ അതിടന്റ ജീവനക്ൊപരൊ പ്രതിനിധി പളൊ ഉെപെി 
ഏടറ്റെുത്തിട്ടുള്ളവപരൊ ഏടതങ്കില്ുും വയക്തിപയൊ ബൊങ്കിപല്ക്് 
നല് ിയിട്ടുള്ള ഏടതങ്കില്ുും ആ യർഥന സവീ രിക്ുന്നതിപല്ൊ അതിൽ 
നെരെി സവീ രിക്ുന്നതിപല്ൊ അതില്ുള്ള പ്രതി രണും 
അെിയിക്ുന്നതിപല്ൊ ഉണ്ടൊപയക്ൊവുന്ന വീഴ്സേ,  ൊല്തൊമസും, തെസ്സും, 



തെസ്സടെെൽ, നിയപ്ന്ത്ണും, അെിയിെു പളൊ സപേശങ്ങപളൊ 
അെിയിക്ുന്നതിൽ വിനിമയ ഉര രണത്തിപനൊ മൊധയമത്തിടനൊ 
ഉരപ ൊക്തൊവിടന്റപയൊ പസവനദൊതൊവിടന്റപയൊ ആ പസവനങ്ങൾ 
പ്രദൊനും ടേയ്യുന്ന ഏടതങ്കില്ുും മൂന്നൊും  ക്ഷിയുടെപയൊ  
ബൊങ്കിടന്റപയൊ ടനറ്റ് വർക്ിപനൊ ഉര രണങ്ങൾടക്ൊ 
ഉണ്ടൊപയക്ൊവുന്ന ഏടതങ്കില്ുും വിധത്തില്ുള്ള ത രൊെു ൾ,  
ഏടതങ്കില്ുും വിധത്തിൽ പനരിപട്ടൊ അല്ലൊടതപയൊ രരിണിതഫല്മൊപയൊ  
ഉള്ള, മുൻ ൂട്ടി  ണ്ടപതൊ അല്ലൊത്തപതൊ ആയ   ഏടതങ്കില്ുും 
വിധത്തില്ുള്ള ല്ൊ ും, സൊപത്തി  പനട്ടും, വയൊരൊരും, ഉെപെി ൾ, 
പ്രതീക്ഷിച്ച ല്ൊ ും, സൽ ീർത്തി, പസൊഫ്് ടവയർ ഉൾടെടെയുള്ള 
എടന്ത്ങ്കില്ുും ഉര രണത്തിടന്റ മൂല്യത്തിപനൊ ഉരപയൊരക്ഷമതയ്പക്ൊ   
നരത്തിപനൊ  പനരിപട്ടൊ അല്ലൊടതപയൊ മറ്റുവിധത്തിപല്ൊ 
ബൊധയസ്ഥരൊയിരിക്ില്ല. ആക്സിസ് ബൊങ്കിന് അവരുടെ 
വിപവേനൊധി ൊരപ്ര ൊരും തങ്ങളുടെ ഉൽെന്നങ്ങളുമൊയി ബന്ധടെട്ട് 
മറ്റു പസവനദൊതൊക്ളുടെപയൊ പ്രതിനിധി ളുടെപയൊ പസവനങ്ങൾ 
ഉരപയൊരിക്ൊവുന്നതൊണ്.  

 

• അപരക്ഷയുടെ സ്ഥിതി ആക്സിസ് ബൊങ്ക് 21 പ്രവൃത്തി  
ദിവസങ്ങൾക്ുളിൽ അെിയിക്ുന്നതൊയിരിക്ുും. 
 

• ഏടതങ്കില്ുും തരത്തില്ുള്ള ഇെരൊെു ൾടക്ൊ സമ്മൊനങ്ങൾ, 
ടവൗച്ചെു ൾ, െിവൊർഡ് പരൊയിന്റു ൾ െിഡീും ടേയ്യുന്നതിപനൊ 
 ൊർഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമും ആക്ുന്നതിപനൊ െേ് ടേയ്യുന്നതിപനൊ 
ആക്സിസ് ബൊങ്ക്  ൊർഡ് സിവിവി പയൊ ഓ െിരി പയൊ രിപന്നൊ 
ഇന്റർടനറ്റ് രൊസ്സ് പവർപഡൊ ആവശയടെെുന്നതല്ല. പഫൊണിപല്ൊ ഈ-
ടമയില്ിപല്ൊ ഉള്ള ഇത്തരും ആവശയങ്ങൾ ദയവൊയി അവരണിക്ു . 
ഏടതങ്കില്ുും തരത്തില്ുള്ള  ത്തിെരൊെു ൾക്് മുൻരൊയി ആക്സിസ് 
ബൊങ്കിടന്റ സപർക് നപെു ൾ ഔപദയൊരി  ടവബ് പ്സറ്റിൽ നിന്നുും 
ഉെെൊക്ു . 
   
• ഏടതങ്കില്ുും ഓൺ-പ്ല്ൻ/ ഈ-പ ൊും ഇെരൊെു ൾ നെത്തുന്നതിന് 
മുൻരൊയി ടവബ് പ്സറ്റിടന്റ / പരൊർട്ടല്ിടന്റ ആധി ൊരി ത 
ഉെെൊക്ു . നിങ്ങടള േതിപച്ചക്ൊവുന്ന, നിങ്ങളുടെ രണും 
നരടെെുത്തിപയക്ൊവുന്ന വയൊജ ടവബ് പ്സറ്റു ടളെറ്റി 
പബൊധവൊനൊയിരിക്ു . 
  

• ബൊങ്ക് നല് ിയിട്ടുള്ള  ൊർഡ് ഉരപ ൊക്തൊവിടന്റ സവ ൊരയ 
ഉരപയൊരത്തിനുള്ളതൊണ്. ഏടതങ്കില്ുും മൂന്നൊും  ക്ഷിക്് ര രമൊപയൊ 
പവണ്ടിപയൊ നെത്തുന്ന ഇെരൊെു ടള ബൊങ്ക് രിന്ത്ൊങ്ങു പയൊ 
പപ്രൊൽസൊഹിെിക്ു പയൊ ടേയ്യൂന്നില്ല.  
 

• അന്ത്ൊരൊപ്ര ഇെരൊെു ളിൽ ഉണ്ടൊപയക്ൊവുന്ന തർക്ങ്ങളില്ുും 
െീഫണ്ടു ളില്ുും നൊണയ മൂല്യത്തില്ുണ്ടൊ ുന്ന ഏറ്റക്ുെച്ചില്ു ൾ 
മൂല്ും ഉണ്ടൊപയക്ൊവുന്ന വയതയൊസും ഉരപ ൊക്തൊവ് 
വഹിപക്ണ്ടതൊണ്.  



സമ്പര്ക്ക മാധയമങ്ങള്:  
 
ഉരലഭ്ാക്തൃ ലസവനങ്ങള്: 
 

1860 500 5555 അടല്ലങ്കിൽ 1860 419 5555 ഇൻഡയയിടല് ഏത് 
ടമൊപ്ബല്ിൽ നിന്നുും ല്ൊൻഡ് പഫൊണിൽ നിന്നുും 
വിളിക്ൊവുന്നതൊണ്.  

 
എയ്സ് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡു ൾക്്: 1860 419 1919 

ബർരണ്ടി പ്പ്രവറ്റ്  ൊർഡു ൾക്്: 1800 210 8888 

വിസ്തൊര ഇൻഫിനിറ്റ്, െിപസർവ്, ടസല്ക്്, അറ്റ്ല്സ്, 
പ്മൽസ് & പമൊർ പവൾഡ് ടസല്ക്് & ഇൻഫിനിറ്റ് പ്രീമിയും 
 ൊർഡു ൾക്്: 1800 419 0065 

 

+91 - 22-27648000 ഇൻഡയക്ു രുെത്തു നിന്നുും വിളിക്ൊൻ  

 

ഈ-ടമയിൽ ഐ ഡി : axisbank.com/support 

എയ്സ് ടപ് ഡിറ്റ്  ൊർഡു ൽക്ുള്ള ഈ-ടമയിൽ ഐ ഡി: 
service.acecard@axisbank.com 
 

എൽഐ സി  ൊർഡു ൾക്്: 1800 419 0064 

ഈ-ടമയിൽ ഐ ഡി: liccards@axisbank.com 

 
 
രരൊതി രരിഹൊരും/ വിരുല്ീ രണും  

 
To, 
 
Mr.Caesar Pinto, Nodal Officer 
 
Axis Bank Ltd., NPC1, 5th Floor, "Gigaplex", Plot No. I.T.5, MIDC,  
Airoli Knowledge Park, Airoli, Navi Mumbai - 400 708.  

ഈ-ടമയിൽ ഐ ഡി: nodal.officer@axisbank.com,  

പഫൊൺ: 91-080-61865200.  

സമയും: 9:30am to 5:30pm (തിങ്കൾ മുതൽ ടവള്ളി വടര) 

 

9:30am to 2:00pm (ശനിയൊഴ്സേ ളിൽ) ബൊങ്ക് അവധി ദിനങ്ങൾ ഒഴിട   

 

 


