
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सर्वात महत्त्ववच्यव 

अटी आणि शती 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



सर्वात महत्त्ववच्यव अटी आणि शती ण िं र्व मोस्ट इम्पॉटंट टर्म्ा अँड  िं णडशन्स आणि 

येथे णिलेली सर्ा मवणहती सर्ा के्रणडट  वडाधवर विंसवठी / के्रणडट  वडडासच्यव 

आरे्ि विंसवठी / बँ ेच्यव ग्रवह विंसवठी / यव बँ ेच्यव के्रणडट  वडा उत्पविनवत रुणि 

िवखर्िवऱ्यव सर्ासवधवरि जनतेच्यव सिस्विंसवठी तवत्कवळ रूपवने लवगू असतील. 

एमआयटीसी बिलू श तवत. र्र उलड लेखखत एमआयटीसी यव बँ ेच्यव  वडाधवर  

 रवरवच्यव अटी आणि शतींच्यव व्यणतररक्त आणि सोबत र्विलड यव पवणहजेत 
 

A) रे्ळवपत्रकवांचे शुल्क 
 

1. सवमील होण्यवचे, र्वणषाक आणि अॅड-ऑन शुल्क 
 

के्रणडट  वडािव प्र वर 
सवमील होण्यविे 

शुलड  (रु.) 

र्वणषा  शुलड  2 ऱ्यव 

र्षवानिंतर (रु.) 

अॅड-ऑन 

 वडा  

अॅखिस बँ  

इन्फवयनवईट के्रणडट 

 वडा  

शून्य शून्य शून्य 

अॅखिस बँ  बझ 

के्रणडट  वडा  
750 750 शून्य 

इिं णडयन ऑइल अॅखिस 

बँ  के्रणडट  वडा  
500 500 

शून्य 

खिप वटा अॅखिस 

बँ  के्रणडट  वडा  
500 500 

शून्य 

अॅखिस बँ  फ्रीिवजा 

के्रणडट  वडा 
250 250 

शून्य 

अॅखिस बँ  फ्रीिवजा 

प्लस के्रणडट  वडा 
350 350 

शून्य 

अॅखिस बँ  ACE 

के्रणडट  वडा  

499  

( वडाच्यव सेटअपच्यव 

45 णिर्सविंच्यव 

िरम्यवन 10,000 

रुपयविंच्यव खरेिीर्र 

सूट)  

499  

(मवगील र्षवातील 

2,00,000 रुपयविंच्यव 

खरेिीर्र सूट) 

शून्य 

के्रणडट  वडा णनर्डव  

3,000 

(बगंडी 

खवतेधवर विंसवठी 

शून्य) 

3,000 

(बगंडी 

खवतेधवर विंसवठी शून्य) 

शून्य 

अॅखिस बँ  अॅटडलवस 

के्रणडट  वडा 
5,000 5,000 शून्य 

अॅखिस बँ  बगंडी 

प्रवयवे्हट के्रणडट  वडा 

50,000  

(बगंडी प्रवयवे्हट 

खवतेधवर विंसवठी 

शून्य) 

50,000  

(बगंडी प्रवयवे्हट 

खवतेधवर विंसवठी शून्य) 

शून्य 



अॅखिस बँ  ररझर्ा 

के्रणडट  वडा  
50,000 50,000 

शून्य 

अॅखिस बँ  मॅग्नस 

के्रणडट  वडा 
10,000 10,000 

शून्य 

अॅखिस बँ  णर्स्टवरव 

इन्फवयनवईट के्रणडट 

 वडा  

10,000 10,000 

शून्य 

अॅखिस बँ  णर्स्टवरव 

णसगे्निर के्रणडट  वडा  
3,000 3,000 

शून्य 

अॅखिस बँ  णर्स्टवरव 

के्रणडट  वडा  
1,500 1,500 

शून्य 

णप्रखव्हलेज के्रणडट  वडा 1,500 1,500 शून्य 

मवईलड स अँड मोर 

र्लडा ड णसलेक्ट के्रणडट 

 वडा  

10,000 4,500 

शून्य 

मवईलड स अँड मोर 

र्लडा ड णसलेक्ट के्रणडट 

 वडा  

3,500 3,500 

शून्य 

णनओ 250 250 शून्य 

अॅखिस बँ  ऑरव 

के्रणडट  वडा  
749 749 

शून्य 

एलआयसी  वडडास  शून्य शून्य शून्य 

णसगे्निर णर्थ टर ॅव्हल 

बेणनणिटडस 
1,500 

1,000  

(मवगील र्षवातील 2.4 

लवख रुपयविंच्यव 

सीमेच्यव खिवाच्यव 

सिंपविनवर्र सूट) 

शून्य 

मवय णर्िंग्ज 1,200 500 शून्य 

मवय िॉइस  

250  

(इमेज  वडासवठी 

अणतररक्त शुलड  

रु. 150) 

250 

शून्य (इमेज 

 वडासवठी 

शुलड  रु. 

150 आहे) 

मवय झोन  500 500 शून्य 

मवय णबजनेस  999 499 शून्य 

पॅ्लणटनम 

500   

( वडाच्यव 

सेटअपच्यव 45 

णिर्सविंच्यव िरम्यवन 

5,000 रुपयविंच्यव 

खरेिीर्र सूट) 

200  

(मवगील र्षवातील 

1,00,000 रुपयविंच्यव 

खरेिीर्र सूट) 

शून्य 



णटटॅणनयम 

250 ( वडाच्यव 

सेटअपच्यव 45 

णिर्सविंच्यव िरम्यवन 

2,500 रुपयविंच्यव 

खरेिीर्र सूट) 

100 (मवगील र्षवातील 

50,000 रुपयविंच्यव 

खरेिीर्र सूट) 

शून्य 

मवय झोन इझी  वडा 500 500 शून्य 

प्रवइड पॅ्लणटनम 

शून्य 
250 (मवगील र्षवातील 

20,000 रुपयविंच्यव 

खरेिीर्र सूट) 

शून्य 

प्रवइड णसगे्निर 

शून्य 

500 (मवगील र्षवातील 

40,000 रुपयविंच्यव 

खरेिीर्र सूट) 

शून्य 

 
 

2. फवयनवन्स/व्यवजवचे शुल्क (12 जून 2021 पवसून लवगू) 

 

अॅखिस बँ   वडािव प्र वर  

र्वढर्लेलड यव के्रणडटर्रील 

थण त व्यवज  
 ॅश अॅडव्हविंसर्रील व्यवज  

मवणस  

िर  
र्वणषा  िर मवणस  िर  र्वणषा  िर 

अॅखिस बँ  बगंडी प्रवयवे्हट 

के्रणडट  वडा 
1.5% 

19.56% प्रणत 

र्षा 
1.5% 

19.56% प्रणत 

र्षा 

प्रवइड पॅ्लणटनम, प्रवइड 

णसगे्निर  वडा  

2.95% 

प्रणत 

मणहनव  

41.75% 

प्रणत र्षा 

2.95% 

प्रणत मणहनव 

41.75% 

प्रणत र्षा 



णप्रखव्हलेज / अॅखिस बँ  

के्रणडट  वडा णनर्डव/ अॅखिस 

बँ  अॅटडलवस के्रणडट  वडा/ 

मवइलड स अँड मोर र्लडा ड 

णसलेक्ट  वडा/ मवइलड स अँड 

मोर र्लडा ड  वडा/  

मवय झोन / मवय िॉइस /मे 

णर्िंग्ज/ अॅखिस बँ  णर्स्टवरव 

णसगे्निर के्रणडट  वडा  / 

अॅखिस बँ  णर्स्टवरव के्रणडट 

 वडा  / पॅ्लणटनम / णटटॅणनयम / 

णनओ / बझ/गोलड ड/णसलडव्हर/ 

इिं णडयन ऑइल अॅखिस बँ  

के्रणडट  वडा / अॅखिस बँ  

णर्स्टवरव इन्फवयनवईट के्रणडट 

 वडा  / अॅखिस बँ  ऑरव के्रणडट 

 वडा  / एलआयसी  वडा  

3.6% 

प्रणत 

मणहनव 

52.86% 

प्रणत र्षा 

3.6% 

प्रणत मणहनव 

52.86% 

प्रणत र्षा 

अॅखिस बँ  ररझर्ा के्रणडट 

 वडा / अॅखिस बँ  मॅग्नस 

के्रणडट  वडा 

3.0% 

प्रणत 

मणहनव 

42.58% प्रणत 

र्षा 

3.0% प्रणत 

मणहनव 

42.58% प्रणत 

र्षा 

खिप वटा अॅखिस बँ  के्रणडट 

 वडा  / अॅखिस बँ  फ्रीिवजा 

के्रणडट  वडा / अॅखिस बँ  

फ्रीिवजा प्लस के्रणडट  वडा / 

अॅखिस बँ  ACE के्रणडट  वडा  

3.6% 

प्रणत 

मणहनव 

52.86% प्रणत 

र्षा 

3.6% प्रणत 

मणहनव 

52.86% प्रणत 

र्षा 

इन्स्टव इझी  वडा  /  

मवय झोन इझी  वडा / 

णप्रखव्हलेज इझी  वडा 

3.4% 

प्रणत 

मणहनव 

49.36% 

प्रणत र्षा 

3.4% 

प्रणत मणहनव 

49.36% 

प्रणत र्षा 

 
 

फवयनवन्स/व्यवजवच्यव शुल्कवचे तपशील: 

 

1) व्यवज आ वरले जवईल: 

• पेमेंटच्यव णनयत तवरखेपयंत ए ूि थण त रक्कम भरली नवही, ए ूि थण त 

र मेर्र आणि सर्ा नव्यव व्यर्हवरविंर्र (त्यव व्यर्हवरवच्यव तवरखेपवसून) मवहील 

थण त र मव पूिापिे भरेपयंत व्यवज आ वरले जवईल.  

• पैसे  वढण्यवच्यव णिर्सवपवसून सर्ा  ॅश अॅडव्हविंसर्र पैसे भरण्यवच्यव तवरखेपयंत 

• णर्लिं ब पेमेंट शुलड  े / लवर्लेले व्यवज, जर ण मवन थण त रक्कम पेमेंटच्यव 

णनयत तवरखेनिंतरही  ेले नवही. 

• इतर के्रणडट  वडा खवत्यविंमधून णशलड ल  हस्विंतररत होण्यवच्यव प्र रिी, 

हस्विंतररत र मेर्र आणि तुमच्यव  वडा खवत्यवर्रील खरेिीच्यव थण त र मेर्र 



बँ रिव धनविेश / नेफ्ट जवरी होण्यवच्यव तवरखेपवसून त्वररत िवयनवन्स शुलड  े 

जमव  रून घेतली जवतील.  

 

2) र्र उलड लेख  ेलड यवनुसवर िवयनवन्स शुलड  े त्यव  वडार्रील थण त रक्कम पूिापिे 

िु र्ली जवईपयंत  वडा खवते बिंि झवलड यवनिंतर िेखील िेय रवहतील.  

 

3) इतर शुलड  े आणि आ वर  
 

रोख  वढण्यविी शुलड  े** 

रोख र मेच्यव 2.5% (ण मवन रु. 500); 

अॅखिस बँ  बगंडी प्रवयवे्हट, ररझर्ा आणि 

मॅग्नस के्रणडट  वडासवठी सूट 

शवखविंमधे्य रोख भरिवसवठी शुलड   
रु. 100 

  बगंडी प्रवयवे्हट के्रणडट  वडासवठी सूट  

 वडा बिलीिे शुलड  

  रु. 100 

अॅखिस बँ  ACE के्रणडट  वडा, अॅखिस 

बँ  णर्स्टवरव इन्फवयनवईट के्रणडट  वडा, 

अॅखिस बँ  णर्स्टवरव णसगे्निर के्रणडट  वडा, 

अॅखिस बँ  णर्स्टवरव के्रणडट  वडा, मॅग्नस, 

आणि ररझर्ा के्रणडट  वडा, बगंडी प्रवयवे्हट 

के्रणडट  वडा, अॅखिस बँ  ऑरव के्रणडट 

 वडा, अॅखिस बँ  अॅटडलस के्रणडट  वडासवठी 

सूट  

डुखप्ल ेट णर्र्रिपत्रवसवठी शुलड   सूट 

बगंडी प्रवयवे्हट के्रणडट  वडासवठी णर्लिं ब 

पेमेंट शुलड  
सूट  

अॅखिस बँ  ACE के्रणडट  वडासवठी 

णर्लिं ब पेमेंट शुलड  

ए ूि िेय रक्कम रु. 100 पेक्षव  मी 

असलड यवस शून्य  

ए ूि िेय रक्कम रु. 101 – रु. 300 

िरम्यवन असलड यवस रु. 100 

ए ूि िेय रक्कम रु. 301 – रु. 

1,000 िरम्यवन असलड यवस रु. 300 

ए ूि िेय रक्कम रु. 1,001 – रु. 

5,000 िरम्यवन असलड यवस रु. 500 

ए ूि िेय रक्कम रु. 5,001 – रु. 

10,000 िरम्यवन असलड यवस रु. 600 

ए ूि िेय रक्कम रु. 10,001 आणि 

अणध  िरम्यवन असलड यवस रु. 700 

इतर  वडडाससवठी णर्लिं ब पेमेंट शुलड  

ए ूि िेय रक्कम रु. 300 पयंत 

असलड यवस शून्य 

ए ूि िेय रक्कम रु. 301 – रु. 500 



िरम्यवन असलड यवस रु. 100 

ए ूि िेय रक्कम रु. 501 – रु. 

1,000 िरम्यवन असलड यवस रु. 500 

ए ूि िेय रक्कम रु. 1,001 – रु. 

10,000 िरम्यवन असलड यवस रु. 500 

ए ूि िेय रक्कम रु. 10,001 – रु. 

25,000 िरम्यवन असलड यवस रु. 750  

ए ूि िेय रक्कम रु. 25,001 – रु. 

50,000 िरम्यवन असलड यवस रु. 1,000 

ए ूि िेय रक्कम रु. 50,000 आणि 

अणध  िरम्यवन असलड यवस रु. 1,000 

अॅखिस बँ  ACE के्रणडट  वडासवठी 

ओव्हर-णलणमट ििंड***  

ओव्हर-णलणमट र मेच्यव 3% 

(ण मवन रु. 500) 

इतर अॅखिस बँ  के्रणडट  वडासवठी 

ओव्हर-णलणमट ििंड*** 

ओव्हर-णलणमट र मेच्यव 2.5% 

(ण मवन रु. 500) 

बगंडी प्रवयवे्हट के्रणडट  वडासवठी सूट 

िवजा खिप पुनःप्रवखि शुलड  ण िं र्व 

 ॉपी ररके्वस्ट शुलड   
सूट  

आउटसे्टशन धनविेश शुलड   सूट  

धनविेश परत जवण्यवसवठी ण िं र्व न 

र्टण्यवसवठी शुलड  ण िं र्व ऑटो डेणबट 

ररव्हसाल (बँ ेच्यव खवत्यवत पैसे 

नसतील)  

ण मवन रक्कम रु. 450 सवठी पेमेंटच्यव 

र मेच्यव 2%, जवस्ीत जवस् रु. 1,500  

बगंडी प्रवयवे्हट के्रणडट  वडासवठी सूट  

रेलड रे् णतण टविंच्यव खरेिी ण िं र्व रद्द 

 रण्यवर्र अणधभवर 

आयआरसीटीसी/इिं णडयन रेलड रे्द्ववरव णर्णहत 

 ेलड यवनुसवर  

Fuel Transaction Surcharge 

इिंधन व्यर्हवर अणधभवर 

व्यर्हवरवच्यव र मेच्यव 1% (रु. 400 ते 

रु. 4,000 िरम्यवनच्यव इिंधनवच्यव 

व्यर्हवरवसवठी परत  ेली जवते. 

जवस्ीतजवस् रु. 400 प्रणत मणहनव; रु. 

250 िक्त प्रवइड पॅ्लणटनमसवठी. परतवर्व 

मवय िॉइस, णनओ, बझ, अॅखिस बँ  

णर्स्टवरव के्रणडट  वडा आणि अॅखिस बँ  

णर्स्टवरव णसगे्निर के्रणडट  वडासवठी लवगू 

नवही.)    

 

इिंधन अणधभवरवर्र लवर्लेलव  र (जर 

असलड यवस) मवि  ेलव जविवर नवही आणि 

ते  वडाधवर वलव द्यवरे् लवगतील यविी 

 ृपयव नोिंि घ्यव. 



णर्िेशी िलन व्यर्हवर शुलड **** 

अॅखिस बँ  मॅग्नस के्रणडट  वडासवठी 

व्यर्हवरवच्यव मूलड यवच्यव 2%; अॅखिस बँ  

ररझर्ा के्रणडट  वडासवठी व्यर्हवरवच्यव 

मूलड यवच्यव 1.5%; बगंडी प्रवयवे्हटसवठी 

शून्य; इतर सर्ा  वडडासर्र व्यर्हवरवच्यव 

मूलड यवच्यव 3.50% 

व्यर्हवरविंसवठी मोबवईल अलटडास  सूट  

हॉट णलखस्टिंग शुलड  े सूट  

णशल ीच्यव िौ शीिी शुलड  े   सूट  

 

नोिंि घ्यव: i) जीएसटी, भवरत सर वरद्ववरव अणधसूणित  ेलड यवनुसवर, सर्ा शुलड  े, 

व्यवज आणि इतर आ वरविंर्र लवगू असेल, आणि ते भवरत सर वरच्यव सिंबिंणधत 

णनयमनविंनुसवर बिलू श ते. 

ii) ही बँ  णतलव जसे योग्य र्वटेल त्यवनुसवर, ग्रवह वलव ण मवन ए  मणहनव 

आगवऊ सूिनव िेत,  ोितेही आ वर ण िं र्व शुलड  े रे्ळोरे्ळी बिलण्यविव, ण िं र्व नरे् 

आ वर ण िं र्व शुलड  े सुरु  रण्यविव, अणध वर रवखते.  

 

*णर्लांब पेमेंट शुल्क: पैसे मुळीि भरले नवहीत ण िं र्व भरवर्यवच्यव  मीत  मी बव ी 

र मेपेक्षव  मी रक्कम भरण्यवत आली तर  वडाधवर वलव णर्लिं ब पेमेंट शुलड  लवर्ले 

जवते. णर्लिं ब पेमेंट शुलड  टवळण्यवसवठी, पेमेंटच्यव णनयत तवरखेर्र ण िं र्व अगोिर 

अॅखिस बँ  के्रणडट  वडा खवत्यवर्र स्पष्ट रक्कम भरली पवणहजे.   

**रोख कवढण्यवसवठी शुल्क:  वडाहोलड डर उक्त एटीएर्म्मधे्य अॅखिस बँ  के्रणडट 

 वडा सुसिंगतेच्यव अनुषिंगवने के्रणडट  वडासवठी अजा  रतवनव णनर्डलेलड यव र्वपरवच्यव 

पसिंतीच्यव अनुसवर भवरतवत ण िं र्व णर्िेशवत एटीएर्म्मधून रोख  वढण्यवसवठी अॅखिस 

बँ  के्रणडट  वडािव र्वपर  रू श तो. अशव रीतीने पैसे  वढण्यवर्र र्र उलड लेखखत 

शुलड विंच्यव अनुसवर व्यर्हवर शुलड  लवर्ले जवते आणि पुढील णर्र्रिपत्रवत त्यविव 

उलड लेख  ेलव जवतो. ही शुलड  े  ेर्ळ बँ  शुलड  े असतवत.  वही एटीएर्म् पैसे 

 वढण्यवसवठी आ वर लवर्तवत, जे त्यव बँ ेशी सिंबिंणधत नसतवत. 
 

***ओव्हर-णलणमट शुल्क: बँ   वडाधवर वद्ववरव  ेलड यव जविवऱ्यव ठरवणर्  व्यर्हवरविंनव 

मिंजुरी िेऊ श ते, जे के्रणडटिी सीमव ओलविंडिवरी के्रणडट रक्कम असते, ज्विंच्यवर्र 

ओव्हर-णलणमट र मेच्यव 2.5% ओव्हर-णलणमट (ण मवन शुलड  रु. 500 असेल) 

शुलड  लवर्ले जवईल. ओव्हर-णलणमट खथथती शुलड  े ण िं र्व व्यवजवच्यव आ वरविंमुळे 

सिंभरू् श ते.  

 

****णर्देशी चलनवांमधे्य शुल्के: व्यर्हवर जर भवरतीय रुपयविंव्यणतररक्त अन्य िलनवत 

 ेलेले असेल, तर व्यर्हवरवस भवरतीय रुपयविंमधे्य पररर्तीत  ेलेले असेल. हे 

रूपविंतरि अॅखिस बँ ेसह सेटलमेंट  ेलेलड यव व्यर्हवरवच्यव तवरखेस  ेले जवईल. 

व्यर्हवर यूएस डॉलसामधे्य  ेलेलव नसेल, तर हे रूपविंतरि आ वरलेली रक्कम यूएस 

डॉलसामधे्य पररर्तीत  रत, यूएस डॉलरद्ववरव  ेले जवईल आणि निंतर त्यव यूएस 



डॉलरिी रक्कम भवरतीय रुपयविंमधे्य रुपविंतरीत  ेली जवईल. लवगू  वयद्यवद्ववरव ए  

णर्णशष्ट िर आर्श्य  असलड यवखेरीज, यूएस डॉलरमधून भवरतीय रुपयविंमधील 

रूपविंतरिविव िर, सेटलमेंटच्यव णिर्शी, प्र रिवनुसवर, खव्हसव/मवस्टर वडाद्ववरव 

णिलेलड यव िरविंर्र असेल, ज्वत अशव व्यर्हवरविंर्र िलन रूपविंतरि घट वच्यव 

मुलड यविं नविे (सध्यव 3.50%) शुलड  आ वरले जवते.   
 

त्यव ग्रवह वने  ेलेलड यव अशव णर्िेश व्यर्हवरवच्यव परतवव्यवसवठी िेखील 3.50% शुलड  

आ वरले जवईल.  
 
 

व्यवजवच्यव गिनेचे उदवहरि: 

 

समजव,  ी तुम्ही तुम्ही अगोिरिी सिंपूिा बव ी िु णर्ली आहे, आणि तुमच्यव के्रणडट 

 वर खवत्यवर्र  ोितीही थण त रक्कम नवही, आणि तुमिे मवणस  णर्र्रिपत्र िर 

मणहन्यवच्यव 20 तवरखेलव बनर्ले जवते.  

 

तुम्ही 12 जून रोजी 25,000 रुपयविंच्यव घरगुती र्सू् खरेिी  ेलड यव आहेत आणि 15 

जून रोजी एटीएममधून 5,000 रुपये  वढले आहेत. 
 

20 जून रोजी बनर्लेलड यव तुमच्यव मवणस  णर्र्रिपत्रवत खवलील प्रणर्ष्टी असतील. 

 

र्वस्णर्  व्यवजविी गिनव व्यखक्तगत खरेिी आणि रक्कम घेण्यविी सर्य आणि लवगू 

तवरीख 
व्यर्हवरविव 

प्र वर 
रक्कम स्पष्टी रि 

12 जून खरेिी रु. 25,000 र्जव  के्रणडट  वडार्रील खरेिी  

15 जून रोख  वढली  रु. 5,000 र्जव के्रणडट  वडार्र रोख  वढले  

20 जून व्यवज रु. 35.50 र्जव 

रोख पैसे  वढले  

रु. 5,000*6 णिर्स* 

3.6%*12 मणहने*365 णिर्स 

= रु. 35.50 

20 जून 

रोख 

व्यर्हवरवसवठी 

शुलड   

रु. 500 र्जव  
5000*2.5% = रु. 125 

जी 500 रुपयविंपेक्षव  मी आहे  

20 जून 
जीएसटीर्रील 

व्यवज 
रु. 6.39 र्जव  

35.50*18% = 

रु. 6.39 

20 जून 
शुलड वर्रील 

जीएसटी 
रु. 90.00 र्जव  

500*18% = 

रु. 90 

अखेरिी णशलड ल  
रु. 30,631.89 

र्जव  
ए ूि िेय रक्कम 



व्यवजिरवर्र आधवररत असेल. 20 जूनच्यव णर्र्रिपत्रवसवठी तुमिी िेय तवरीख 10 जुलै 

असेल. तुम्ही 10 जुलै रोजी 5000 रुपये भरले आणि तसेि, 11 जुलै रोजी 

10,000 रुपयविंिी नर्ी खरेिी  ेली, मग तुमच्यव 20 जुलै रोजी बनलेलड यव मवणस  

णर्र्रिपत्रवत खवलील प्रणर्ष्टी असतील:  



 

तवरीख व्यर्हवरविव प्र वर रक्कम स्पष्टी रि 

आरिंभीिी णशलड ल  रु. 30,631.89 

र्जव 

मवगील णर्र्रिपत्रवतून णशलड ल  पुढे 

आिली  

10 जुलै पेमेंट  ेले रु. 5,000 जमव  मवगील णर्र्रिपत्रवच्यव बव ीसवठी 

 ेलेलव भरिव  

11 जुलै खरेिी रु. 10,000 

र्जव 

के्रणडट  वडार्र  ेलेली खरेिी  

20 जुलै व्यवज रु. 1,413.85 

र्जव 

रु. 1,413.85 िे णर्भवजन खवली 

णिले आहे: 

 

a) 12 जून ते 20 जुलै (39 णिर्स) पयंत रु. 25,000 र्र 3.6% 

िरमहव िरवर्र व्यवज [रु. 25,000 x 3.6% x 39 णिर्स x 12 

मणहने / 365 णिर्स = रु. 1153.97].   

 

b) 21 जून ते 10 जुलै (20 णिर्स) पयंत रु. 5,000 र्र 3.6% 

िरमहव िरवर्र व्यवज [रु. 5,000 x 3.6% x 20 णिर्स x 12 

मणहने / 365 णिर्स = रु. 118.36]. 
 

c) 11 जुलै ते 20 जुलै (10 णिर्स) पयंत रु. 10,000 र्र 3.6% 

िरमहव िरवर्र व्यवज [रु. 10,000 x 3.6% x 10 णिर्स x 12 

मणहने / 365 णिर्स = रु. 118.36]. 
 

d) 20 जून ते 20 जुलै (31 णिर्स) पयंत रु. 631.39 र्र (व्यवज 

+ व्यर्हवर शुलड  + मवगील णर्र्रिपत्रवत लवर्लेलव  र) 3.6% 

िरमहव िरवर्र व्यवज [रु. 631.39 x 3.6% x 31 णिर्स x 12 

मणहने / 365 णिर्स = रु. 23.16]. 
 

20 जुलै जीएसटी रु. 254.49 र्जव 
रु. 1,413.85*18% = 

रु. 254.49 

अखेरिी णशलड ल  रु. 37300.23 र्जव ए ूि िेय रक्कम 

 

र्वस्णर्  व्यवजविी गिनव व्यखक्तगत खरेिी आणि रक्कम घेण्यविी सर्य आणि लवगू 

व्यवजिरवर्र आधवररत असेल. िर मणहन्यवस िक्त ण मवन रक्कम भरत रवणहलड यवस, 

परतिेड र्षवंपयंत खेिली जवईल, पररिवमी तुमच्यव थण त र मेर्र व्यवजविे िेिे 

र्वढत जवईल.  
 

बगंडी प्रवयवे्हटर्र व्यवजवच्यव गिनेचे उदवहरि: 

 



समजव,  ी तुम्ही तुम्ही अगोिरिी सिंपूिा बव ी िु णर्ली आहे, आणि तुमच्यव 

के्रणडट  वर खवत्यवर्र  ोितीही थण त रक्कम नवही, आणि तुमिे मवणस  

णर्र्रिपत्र िर मणहन्यवच्यव 20 तवरखेलव बनर्ले जवते.  
 

तुम्ही 12 जून रोजी 25,000 रुपयविंच्यव घरगुती र्सू् खरेिी  ेलड यव आहेत आणि 15 

जून रोजी एटीएममधून 5,000 रुपये  वढले आहेत. 
 

20 जून रोजी बनर्लेलड यव तुमच्यव मवणस  णर्र्रिपत्रवत खवलील प्रणर्ष्टी असतील. 
 

तवरीख 
व्यर्हवरविव 

प्र वर 
रक्कम स्पष्टी रि 

12 जून खरेिी रु. 25,000 र्जव  
के्रणडट  वडार्रील 

खरेिी  

15 जून रोख  वढली  रु. 5,000 र्जव 
के्रणडट  वडार्र रोख 

 वढले  

अखेरिी णशलड ल   रु. 30,000.00 

र्जव 

ए ूि िेय रक्कम 

 

र्वस्णर्  व्यवजविी गिनव व्यखक्तगत खरेिी आणि रक्कम घेण्यविी सर्य आणि लवगू 

व्यवजिरवर्र आधवररत असेल. 20 जूनच्यव णर्र्रिपत्रवसवठी तुमिी िेय तवरीख 10 

जुलै असेल. तुम्ही 10 जुलै रोजी 5000 रुपये भरले आणि तसेि, 11 जुलै रोजी 

10,000 रुपयविंिी नर्ी खरेिी  ेली, मग तुमच्यव 20 जुलै रोजी बनलेलड यव मवणस  

णर्र्रिपत्रवत खवलील प्रणर्ष्टी असतील: 

 

तवरीख व्यर्हवरविव प्र वर  रक्कम स्पष्टी रि 

आरिंभीिी णशलड ल  
रु. 30,000.00 

र्जव 

मवगील णर्र्रिपत्रवतून 

णशलड ल  पुढे आिली 

10 जुलै पेमेंट  ेले  रु. 5,000 जमव 
मवगील णर्र्रिपत्रवच्यव 

बव ीसवठी  ेलेलव भरिव 

20 जुलै व्यवज 
रु. 1,168.69 

र्जव 

रु. 1168.69 िे णर्भवजन 

खवली णिले आहे: 

11 जुलै खरेिी 
रु. 10,000 

र्जव 

के्रणडट  वडार्र  ेलेलड यव 

खरेिी  

 

12 जून ते 20 जुलै (39 णिर्स) पयंत रु. 25,000 र्र 1.5% िरमहव िरवर्र 

व्यवज [रु. 25,000 x 1.5% x 39 णिर्स x 12 मणहने / 365 णिर्स = रु. 
480.29]. 
 



15 जून ते 10 जुलै (26 णिर्स) पयंत रु. 5,000 र्र 1.5% िरमहव िरवर्र 

व्यवज [रु. 5000 x 2.95% x 26 णिर्स x 12 मणहने / 365 णिर्स = रु. 
64.10]. 
 

11 जुलै ते 20 जुलै (10 णिर्स) पयंत रु. 10,000 र्र 1.5% िरमहव िरवर्र 

व्यवज [रु. 10,000 x 2.95% x 10 णिर्स x 12 मणहने / 365 णिर्स = रु. 
49.32]. 
 

20 जुलै जीएसटी रु. 206.85 र्जव 

रु. 1,149.17*18% = 

रु. 206.85 

अखेरिी णशलड ल  रु. 36,685.36 र्जव  ए ूि बव ी रक्कम 

 

B) णर्लांब पेमेंटच्यव शुल्कवची गिनव 
 

णर्लिं ब पेमेंट शुलड : पैसे मुळीि भरले नवहीत ण िं र्व भरवर्यवच्यव  मीत  मी 

बव ी र मेपेक्षव  मी रक्कम भरण्यवत आली, तर  वडाधवर वलव णर्लिं ब पेमेंट 

शुलड  लवर्ले जवते. णर्लिं ब पेमेंट शुलड  टवळण्यवसवठी, पेमेंटच्यव णनयत तवरखेर्र 

ण िं र्व अगोिर अॅखिस बँ  के्रणडट  वडा खवत्यवर्र पूिा रक्कम भरली पवणहजे. 

 

C) के्रणडट आणि रोख रक्कम कवढिे / आगवऊ शुल्के 

 

• के्रणडटची सीमव: ही सीमव  वडाधवर वसवठी णनधवाररत असते. सर्ा व्यर्हवर, 

शुलड  े आणि आ वर यविंच्यवसवठी ए ूि थण त र मेने ही सीमव ओलविंडू नये.  
 

• रोखीची सीमव: ही आगवऊ रोख घेण्यविी सीमव  वडाधवर वसवठी णनधवाररत 

असते. ही के्रणडटच्यव सीमेपेक्षव  मी असते, आणि ए िं िर के्रणडटच्यव सीमेच्यव 

सबसेट असते.   
 

एटीएर्म्मधून  वढलेलड यव रोख र मेर्र व्यर्हवर शुलड  लवर्ले जवते. तसेि, 

रोखीच्यव व्यर्हवरविंर्र नेहमी व्यर्हवरवच्यव तवरखेपवसून व्यवज लवगू होते, जे ररटेल 

खरेिीप्रमविे नसते, जे लवगू असिवरे व्यवज पैसे भरण्यवच्यव णनयत तवरखेपयंत 

100% णशलड ल  र मेच्यव पेमेंटर्र अर्लिं बून असते.  
 

• उपलब्ध के्रणडटची सीमव: उपलब्ध के्रणडटिी सीमव णनधवाररत के्रणडटिी सीमव आणि 

 वडार्रील त्यव रे्ळिी थण त णशलड ल  यविंच्यवतील िर  असतो. पूर  

 वडाधवर  प्रवथणम   वडाधवर वलव णिलेली ही के्रणडटिी सीमव शेअर  रतील.   
 

• उपलब्ध रोखीची सीमव:  ोित्यवही रे्ळी उपलब्ध रोखीिी सीमव, त्यव रे्ळिी 

णनधवाररत रोखीिी सीमव आणि थण त रोखीिी णशलड ल  यविंच्यवतील िर  असतो.  
 

आांतररवष्ट्र ीय सीमव: आिंतररवष्टर ीय सीमव ग्रवह विंसवठी आिंतररवष्टर ीय र्वपरवसवठी सीमव 

णनधवाररत  ेलेली असते. हे िक्त अशव ग्रवह विंसवठी असते, ज्विंनी के्रणडट 

 वडाच्यव अजवाच्यव रे्ळी आिंतररवष्टर ीय र्वपरविव पयवाय स्वी वरलव आहे. हे तुमच्यव 

रे्ल म  ीटर्र उलड लेखखत आिंतररवष्टर ीय सीमेनुसवर असते.  



 

• के्रणडट, रोख आणि आिंतररवष्टर ीय (जर असलड यवस) सीमव प्रते्य   वडाधव वासवठी 

रे्गरे्गळी असते. हे ते  वडा णडणलव्हरी  रतवनव रे्ल म लेटरमधे्य सूणित  ेलेले 

असते, आणि ते त्यव  वडाधवर वलव पवठर्लेलड यव मवणस  णर्र्रिपत्रवत णिलेले 

असते. प्रते्य  मवणस  णर्र्रिपत्रवच्यव णनणमातीच्यव रे्ळी उपलब्ध के्रणडटिी सीमव 

त्यव णर्र्रिपत्रविव ए  भवग म्हिून णिलेलव असतो.  
 

 

• मल्टी कवड्ास-णलणमट शेअररांग: अॅखिस बँ  आपलड यव णर्रे् वणध वरवत 

 वडाधवर व डे असलेलड यव सध्यवच्यव  वडाच्यव प्र वरवपेक्षव रे्गळ्यव प्र वरिे 

 वडा पुरणर्ण्यविव हक्क रवखते.  ोित्यवही  वडार्रील के्रणडटच्यव सीमव आणि 

रोखीच्यव सीमव  ोित्यवही रे्ळी अॅखिस बँ ेच्यव णर्रे् वणध वरवत असतवत. 

तुमच्यव सर्ा अॅखिस बँ ेच्यव के्रणडट  वडडासिी के्रणडट सीमव शेअर  ेली 

जवते. तुमच्यव स्वतिंत्र अॅखिस बँ  के्रणडट  वडार्र  ोित्यवही रे्गरे्गळ्यव 

के्रणडट सीमव असलड यव तरी िेखील, ए णत्रत र्वपर शेअर  ेलेलड यव सीमेशी 

मयवाणित असतो. ग्रवह  पवतळीर्रील स्वतिंत्र  वडाच्यव पवतळीर्रील ण िं र्व 

शेअर  ेलेलड यव पवतळीर्रील के्रणडटच्यव सीमव बँ ेच्यव णर्रे् वणध वरवत अिंतगात 

मवगािशा  सूिनविंच्यव आधवरवर्र ठरणर्लड यव जवतवत. णजथे थण त रक्कम त्यव 

के्रणडट  वडा सँ्टडडासवठी णनधवाररत  ेलेलड यव के्रणडट सीमेपेक्षव जवस् होते, 

णतथे ओव्हर णलणमट शुलड  े लवगू होतील.         
 

• र्वपरवसवठी आरबीआयच्यव मवगादशाक सूचनव 

आरबीआयच्यव मवगािशा  सूिनविंच्यव अनुसवर, सर्ा  वडडास भवरतवत र्वपरवच्यव 

 ॉन्टक्ट बेथड पॉइिंटडस डे (एटीएर्म् आणि पीओएस, म्हिजेि पॉइिंट ऑि 

सेल उप रि) र्वपरवसवठी सक्षम  ेले जवतील. तुम्ही तुमच्यव र्वपरविी पसिंती 

सेट  रू श तव आणि  ोित्यवही रे्ळी तुमच्यव  वडार्रील व्यर्हवरविी सीमव 

णनधवाररत  रू श तव, ज्वत तुम्ही अॅखिस मोबवईल अॅपद्ववरव, इिंटरनेट 

बँण िं ग ण िं र्व  ेर्ळ  स्टमर  ेअरशी सिंप ा   रून / जर्ळच्यव शवखेलव 

भेट िेऊन सिंप ा हीन, आिंतररवष्टर ीय, ऑनलवइन व्यर्हवर सक्षम ण िं र्व असक्षम 

 रू श तव. तुमच्यव  वडाच्यव समोरील बवजूर्रील सिंप ा हीन णिन्ह ते  वडा 

अगोिरि सिंप ा हीन स्वी ृतीसवठी तयवर असलड यविे सूणित  रते. तुमच्यव 

 वडाच्यव प्लवखस्ट ने र्र उलड लेखखत  ोित्यवही व्यर्हवरवलव समथान णिले 

नवही, तर तुम्ही पसिंत्यव/सीमव सक्षम ण िं र्व असक्षम  रू श िवर नवही. 

अशव रे्ळी तुमच्यव णर्निंतीसवठी  ृपयव  स्टमर  ेअर ण िं र्व शवखेलव भेट 

द्यव.  

 

D) के्रणडट – मुक्त कवलवर्धी 
 

व्यवजमुक्त र्वढीर्  वलवर्धी व्यर्हवरवच्यव तवरखेनुसवर 20 ते 50 णिर्सविंिव असू 

श तो.  

 

र्वढीर् कवलवर्धीच्यव गिनेसवठी स्पष्ट्ीकरिवत्मक उदवहरि: 20 जुने ते 20 

जुलै यव  वलवर्धीच्यव णर्र्रिपत्रवसवठी, पैसे भरण्यविी णनधवाररत तवरीख 10 



ऑगस्ट असेल. असे मवनूयव  ी तुम्ही मवगील मणहन्यवच्यव णर्र्रिपत्रविी तुमिी 

ए ूि णनधवाररत रक्कम भरली असेल, तर र्वढीर्  वलवर्धी असेल: 

 

1. 24 जून तवरखेच्यव खरेिीसवठी, व्यवजमुक्त र्वढीर्  वलवर्धी 24 जून ते 10 

ऑगस्ट, म्हिजेि 47 णिर्सविंिव असेल.  

 

2. 14 जुलै रोजी  ेलेलड यव खरेिीसवठी, व्यवजमुक्त र्वढीर्  वलवर्धी 18 जुलै ते 10 

ऑगस्ट, म्हिजेि 23 णिर्सविंिव असेल. अशव प्र वरे, र्वढीर्  वलवर्धी खरेिीच्यव 

तवरखेर्र अर्लिं बून असेल. परिं तु, मवगील मणहन्यविी ए ूि िेय रक्कम पैसे 

भरण्यवच्यव णनधवाररत तवरखेपयंत भरली नवही, तर मोित असलेलव के्रणडटिव 

 वलवर्धी गमर्वल आणि पुढे व्यवजमुक्त  वलवर्धी असिवर नवही. प्रते्य   ॅश 

अॅडव्हविंससवठी, पैसे भरण्यवच्यव तवरखेपयंत व्यर्हवरवच्यव तवरखेपवसून व्यवज 

आ वरले जवईल.   

 

E) णबणलांग आणि णर्र्रिपत्र  
 

i] णबणलिं गिे णर्र्रिपत्र – बँ  पवठर्ण्यवच्यव रे्ळव आणि मवगा:  वडाच्यव 

खवत्यवर्रील 100 रुपयविंपेक्षव जवस्ीच्यव  ोित्यवही व्यर्हवरवसवठी ण िं र्व बव ी 

र मेसवठी मणहन्यवतून ए िव ए  णर्र्रिपत्र/इ-से्टटमेंट बँ  आपलड यव 

नोिंिी िंच्यव अनुसवर तुमच्यव मेल  रण्यवच्यव / इ-मेलच्यव पत्त्यवर्र पवठरे्ल. यव 

 रवरवच्यव अिंतगात णर्र्रिपत्र न णमळवलड यवस तुमिे िवणयत्त्व ण िं र्व जबवबिवऱ्यव 

बिलिवर नवहीत आणि तुम्हवलव त्यव  वडार्रील िेय रक्कम णनधवाररत तवरखेच्यव 

आति भरवर्ी लवगेल.  
 

ii] बँ  व्यवपवरी आथथवपनविं डून णमळवलेलड यव सर्ा खिवंसवठी आणि लवर्लेलड यव 

आ वरविंसवठी  वडाच्यव खवत्यवमधून र्जव  रेल, आणि  वडाधवर वने बँ ेत 

भरलेलड यव सर्ा पैशविंनव आणि तसेि,  वडाधवर वच्यव नवर्वर्र  ोितेही पैसे 

भरवयिे असलड यवस त्यविंनव  वडाच्यव खवत्यवर्र के्रणडट  रेल.  
 

iii] बँ   वडाधवर वलव ररर्ॉणलड र्िंग के्रणडटिी सुणर्धव िेऊ श ते, ज्वत 

 वडाधवर  णर्र्रिपत्रवत सूणित  ेलड यवनुसवर ण मवन बव ी रक्कम (एमएडी) 

णनर्डू श ेल.  वडाधवर व डील ए ूि बव ी रक्कम (टीएडी) ण िं र्व 

एमएडी  वडाधवर वने पैसे भरण्यवच्यव णनधवाररत तवरखेस ण िं र्व अगोिर भरली 

पवणहजे, जे िेखील णर्र्रिपत्रवत सूणित  ेलेले असते. 
 

iv] पैसे भरण्यवच्यव णनधवाररत तवरखेपयंत एमएडी न भरलड यवस तुमच्यवसवठी अॅखिस 

बँ  के्रणडट  वडािव र्वपर मवगे घेण्यविी ण िं र्व णनलिं णबत  रण्यविी जोखीम 

असते. अशव न भरलेलड यव पैशविंसवठी शुलड  लवर्ले जवईल. बँ  आपलड यव 

णर्रे् वणध वरवत  वडा असोणसएशन णसस्टीममधे्य  वडा निंबरिे हॉट णलखस्टिंग 

 रत व्यवपवरी आथथवपनवलव अॅखिस बँ  के्रणडट  वडा न र्टर्ण्यवस 

आणि/ण िं र्व ते  वडा तवब्यवत घेण्यवस िेखील सूणित  रू श ते.   

 



v] तुम्ही ए पेक्षव जवस्ी रे्ळव पैसे भरण्यवच्यव णनधवाररत तवरखेपूर्ी ण मवन िेय 

र मेपेक्षव जवस् पैसे भरू श तव, ण िं र्व णनयत तवरखेपूर्ी  ोित्यवही रे्ळी 

 वडा खवत्यवर्र णशलड ल  बव ी रक्कम भरू श तव.    
 

vi] तुमच्यव  वडा खवत्यवर्र भरलेली रक्कम खवलील क्रमवत सिंणर्भवणजत  ेली 

जवते: 
 

1.  रविंसणहत शुलड  े आणि आ वर  

2. व्यवजविी शुलड  े  

3.  ॅश अॅडव्हविंस  

4. डवयल-अ-डर वफ्ट  

5. ईएमआय  

6. णशल ीिे हस्विंतरि  

7. खरेिी 
 

vii] तुम्ही णिलेलड यव  ोित्यवही सूिनेिे पुढे पवलन झवले नवही, तर  वडािे 

णर्शेषवणध वर णनलिं णबत  ेले/समवि  ेले जवतील आणि बँ ेच्यव 

णर्रे् वणध वरवत  वडाच्यव खवत्यवर्र शुलड विंच्यव रे्ळवपत्र वत उलड लेख 

 ेलड यवनुसवर शुलड  लवर्ले जवईल. ही शुलड विी रक्कम बँ ेच्यव 

णर्रे् वणध वरवत बिलू श ते. तसेि, बँ   ोितीही उणित  वयिेशीर 

 वरर्वई सुरु  रू  रण्यविव हक्क रवखते.    

 

viii] बँ ेद्ववरव  ेर्ळ तुमच्यव णर्निंतीर्र मवणस  खवत्यविे डुखप्ल ेट णर्र्रिपत्र 

पुरणर्ले जवऊ श ते, जे शुलड वच्यव रे्ळवपत्र वत उलड लेख  ेलेलड यव सेर्व 

शुलड  भरण्यवच्यव अधीन असेल आणि जे बँ ेच्यव णर्रे् वणध वरवत बिलू 

श ते.   
 

ix] तुमच्यव सिंप वाच्यव पत्त्यवत / इमेल आयडीमधे्य  ोितवही बिल झवलव, तर 

तुम्हवलव त्यव गोष्टी त्वररत बँ ेशी सिंप ा   रून  ळणर्ण्यविव सलडलव णिलव 

जवतो, जेिे रून तुम्हवलव णर्र्रिपते्र णनयणमतपिे आणि रे्ळेर्र णमळू 

श तील.  
 

x] णबणलिं गिे तिंटे- णर्र्रिपत्र जवरी  ेलड यवच्यव 60 णिर्सविंमधे्य  ोित्यवही 

णर्सिंगतीबद्दल बँ ेलव  वडाधवर व( विं)द्ववरव  ळणर्ण्यवत आले नवही, तर 

णर्र्रिपत्रवतील सर्ा आशय अिू  असलड यविे आणि सर्ा आशयविंनव 

 वडाधवर व( विं)िी स्वी ृती असलड यविे मवनले जवईल. र्र उलड लेखखत 

णर्सिंगती बँ ेलव न्यवय्य र्वटलड यवस, तर ते बँ ेद्ववरव पूिा सिंतुष्टीसवठी बँ ेद्ववरव 

पुढील िौ शी पूिा होईपयंत तवतु्परत्यव आधवरवर्र शुलड विंनव मवघवरी घेऊ 

श ते. जर बँ ेने  ेलेलड यव िौ शीमधे्य असे सूणित झवले  ी शुलड विे असे 

िवणयत्त्व (णर्सिंगती) उक्त  वडाधवर वसवठी िेय ठरते, तर पुढील णर्र्रिपत्रवत 

ती शुलड  े परत लवर्ली जवतील आणि शुलड वच्यव रे्ळवपत्र वत सूणित 

 ेलड यवनुसवर बँ ेद्ववरव शुलड  े / आ वर लवर्ले जवतील.   
 



xi] ईएमआय सुणर्धव प्रवि  ेलड यवर्र, ररर्वडा पॉइिंटडस जर असलड यवस, त्यव मूळ 

व्यर्हवरवर्र उपवणजात झवले असलड यवस, त्यविंनव ररव्हसा  ेले जवईल.  

 

F) टना अरवउांड टवईम (टीएटी) क्लियर करण्यवसह पैसे देण्यवची पद्धत 

 

 वडाच्यव खवत्यवर्रील पैसे खवलील  ोित्यवही मवगे भरले जवऊ श तवत: 
 

1. रोख:  वडाधवर   वडािे पेमेंट  रण्यवसवठी अॅखिस बँ ेच्यव  ोित्यवही शवखेत 

रोख जमव  रू श तवत. अशव पेमेंटससवठी प्रते्य  व्यर्हवरवसवठी शवखव 100 

रुपयविंिे शुलड  आ वरेल. 

रोख पैशविंच्यव खियरन्ससवठी टीएटी – त्यवि णिर्शी.  
 

2. धनवदेश / डर वफ्ट: “अॅखिस बँ  के्रणडट  वडा क्र. XXXXXXXXXXXXXXXX” च्यव 

नवर्वत एखविव धनविेश ण िं र्व डर वफ्ट  वढव आणि एमआयएनसी / 

एस ेर्वयएिआयएन / अॅखिस बँ  शवखे डील  वउिंटरच्यव  लेक्शन बॉिमधे्य 

टव व. बवहेरगवर्िे धनविेश / डर वफ्टडस म्हिजेि, णर्णशष्ट शहरविंव्यणतररक्त शहरवत 

(बँ ेने रे्ळोरे्ळी ठरर्लेली अशव णर्णशष्ट शहरविंिी यविी णर्निंतीर्र णमळू श ते) 

िेय बवहेरगवर्च्यव धनविेश / डर वफ्टडससवठी प्रणक्रयव शुलड  लवगू श ते.  

अॅखिस बँ ेच्यव धनविेशवच्यव खियरन्ससवठी टीएटी – 1  वयवालयीन णिर्स. 

िुसऱ्यव बँ ेच्यव धनविेशवच्यव खियरन्ससवठी 3 ते 5 णिर्स लवगतील, जे 

र्सुलीर्र आधवररत असेल (बवहेरगवर्च्यव धनविेशवच्यव खियरन्ससवठी अणतररक्त 

णिर्स लवगेल.  ृपयव शवखे डे िौ शी  रव). 
 

3. जोडलेल्यव अॅक्लिस बँकेच्यव बचत खवत्यवमधून इांटरनेट पेमेंट:  वडाधवर  

अॅखिस बँ ेच्यव रे्बसवईटमधून ऑनलवइन पेमेंट  रू श तो.  ेर्ळ 

www.axisbank.com र्र लॉगीन  रव. खियरन्ससवठी टीएटी – 1  वयवालयीन 

णिर्स.   
 

4. ऑटो-डेणबट:  वडाधवर  िर मणहन्यवस पैसे भरण्यवच्यव णनधवाररत तवरखेस अशव 

खवत्यविंमधून पेमेंट  रून घेण्यवस णलखखत स्वरूपवत सूिनव िेत, बित खवत्यवमधून 

थेट पैसे िेऊ श तो. जर जर पैसे भरण्यविी िेय तवरीख रणर्र्वरी येत असेल, 

तर अशव खवत्यवमधून रक्कम पुढील  वयवालयीन णिर्शी र्जव  ेली जवईल. 

खियरन्ससवठी टीएटी -  1  वयवालयीन णिर्स. 

 

5. क्लिक टू पे / एनईएफटी / व्हीएमटी: तुमच्यव अॅखिस बँ ेच्यव के्रणडट 

 वडािी बव ी अन्य  ोित्यवही बँ ेच्यव ब्नवित खवत्यविंमधून खि  टू पे / 

एनईएिटी / व्हीएमटी र्वपरून पैसे द्यव. 

खि  टू पे खियरन्ससवठी टीएटी – 3  वयवालयीन णिर्स  

एनईएिटी खियरन्ससवठी टीएटी – 1  वयवालयीन णिर्स 

व्हीएमटी खियरन्ससवठी टीएटी – 2  वयवालयीन णिर्स 
 

http://www.axisbank.com/


6. एटीएम्समधून पेमेंट: तुमच्यव अॅखिस बँ ेच्यव के्रणडट  वडािी बव ी तुमच्यव 

अॅखिस बँ ेच्यव डेणबट  वडाद्ववरव  ोित्यवही अॅखिस बँ  एटीएममधून द्यव. 

खियरन्ससवठी टीएटी – 1  वयवालयीन णिर्स.  
 

7. आयएमपीएस के्रणडट कवडा पेमेंट: आईएमपीएससह,  वडाधवर  अन्य 

 ोित्यवही बँ ेच्यव मोबवईल अॅखप्ल ेशनमधून  ोित्यवही अॅखिस बँ ेच्यव के्रणडट 

 वडासवठी र्वस्णर्  रे्ळेत पेमेंट  रू श तवत. मलड टीपल अॅखिस.   

 

के्रणडट  वडा खवती पैसे भरण्यवसवठी तुमच्यव मोबवईल अॅखप्ल ेशनर्र के्रणडट  वडा 

खवत्यविी नोिंििी  ेली जवऊ श ते. आणि  ोिीही व्यक्ती 

(सहव्यर्सवयी/णमत्र/जोडीिवर) यव सुणर्धेद्ववरव  ोित्यवही के्रणडट  वडासवठी पैसे 

भरू श तवत.  

खियरन्ससवठी टीएटी – त्यवि णिर्शी   

G) कवडाचे सदस्यत्व समवप्त करिे / परत करिे / रद्द करिे  

 

 वडाधवर   ोित्यवही रे्ळी, पूर्ासूिनव िेत ण िं र्व णिलड यवणशर्वय  वडािे खवते समवि 

 रण्यविे / परत  रण्यविे णनर्डू श तवत. यविव िुरुपयोग टवळण्यवसवठी, हे के्रणडट  वडा 

िवर तु ड्विंमधे्य  वपण्यविव सलडलव िेण्यवत येतो, ज्वमुळे होलोग्रवम आणि मॅगे्नणट  खस्टर प 

 वयमस्वरूपी नष्ट  रण्यविी खवत्री  ेली जवऊ श ेल.  वडाधवर   ोित्यवही रे्ळी पूिा 

 वडा निंबर सूणित  रून  स्टमर सणर्ास इ-मेल आयडीलव णलहून ण िं र्व  स्टमर  ेअरलव 

 ॉल  रून  वडािे सिस्त्व समवि  रू श तवत. ही समविी उक्त  वडाच्यव 

खवत्यवतील सर्ा बव ी आणि थण त र मव अॅखिस बँ ेलव णमळवलड यवनिंतरि लवगू होईल. 

के्रणडट  वडा प्रोग्रवम बिंि  रण्यवच्यव ण िं र्व के्रणडट  वडाच्यव नूतनी रिवच्यव प्रसिंगी, 

 वडाधवर व डे असलेलड यव सध्यवच्यव  वडा प्र वरवव्यणतररक्त िुसरे  वडा पुरणर्ण्यविव हक्क 

अॅखिस बँ ेच्यव णर्रे् वणध वरवत असेल.  ोित्यवही रे्ळी  ोित्यवही  वडार्रील के्रणडटिी 

सीमव आणि रोखीिी सीमव णनधवाररत  रिे अॅखिस बँ ेच्यव णर्रे् वणध वरवत असेल.  वडा 

अॅखप्ल ेशन बिंि होण्यवच्यव / नूतनी रिवच्यव रे्ळी पुरणर्लेलड यव  ोित्यवही बिली 

 वडासवठी रै्ध असिे िवलू रवहील. 
 
H) कवडा गहवळ होिे / चोरी होिे / दुरुपयोग होिे  
 

 वडा हरर्लड यवस, िोरीलव गेलड यवस, एखवद्यवलव तुमिे णपन ण िं र्व अन्य सुरक्षव मवणहती  ळलड यवस 

ण िं र्व तुमच्यव परर्वनगीणशर्वय र्वपरले गेलड यवस तुम्ही बँ ेलव त्वररत िोनर्र  ळर्ले पवणहजे.  

जर्ळच्यव पोलीस थथवन वत ए  पोलीस तक्रवर / पणहलव खबरी अहर्वल (एिआयआर) 

िवखल  ेले पवणहजे, आणि त्यविी ए  प्रत यव बँ ेलव णिली पवणहजे. िुरुपयोगवच्यव प्र रिी, 

बँ ेिे िवणयत्त्व हरर्लेलड यव  वडाच्यव िवणयत्त्वविव अिंतगात सुरणक्षत र मेशी सीणमत असेल, जे 

पॉणलसीच्यव अटी आणि शतींिव पूतातेच्यव अधीन असेल. एटीएम ण िं र्व 

णपन/पवसर्डा/ओटीपी/एमणपन/सीव्हीव्ही आधवररत व्यर्हवरविंसवठी  वडाच्यव  ोित्यवही 

िुरुपयोगवसवठी िक्त  वडाधवर  जबवबिवर असेल. 
 
 

I) णपन सुरणित ठेर्ण्यवणर्षयी पत्रव्यर्हवर 
 



 वडासह र्वपरण्यवसवठी  वडाधवर वलव जवरी  ेलेलव पसानल आयडिंणटणि ेशन निंबर 

(णपन) ण िं र्व णपन म्हिून णनर्डलेलव  वडाधवर वद्ववरव णनर्डलेलव  ोितवही निंबर िक्त 

 वडाधवर वलव मवणहत असलव पवणहजे. हे  वडाधवर वच्यव व्यखक्तगत र्वपरवसवठी आहे, 

आणि ती अ-हस्विंतरिीय आणि  वटे ोरपिे गोपनीय असेल. णपन निंबरिी णलखखत 

स्वरूपवत नोिंि  ोित्यवही स्वरूपवत, जवगी ण िं र्व पद्धतीने  ुठेही ठेऊ नये, जी त्रयथथ 

पक्षवच्यव र्वपरवसवठी सु र  रू श ते. णपन  ोित्यवही त्रयथथ पक्षवसमोर, बँ ेच्यव 

 ोित्यवही  मािवऱ्यवसमोर ण िं र्व र्यवर्री आथथवपनवसमोर  ोित्यवही पररखथथतीत ण िं र्व 

 ोित्यवही पद्धतीने, तवतु्परते ण िं र्व अन्यथव उघड  रू नये. बँ   वडाधवर विव णपन 

 वडाधवर वव्यणतरर  अन्य  ोिवसही जवरी  रतवनव पूिा  वळजी घेईल. 
 

कवडाधवरकवांसवठी णर्मव 
 

खवलील उलड लेखखत बवबी िंसवठी असलेले णर्म्यविे सिंरक्षि  वडाच्यव प्र वरवर्र अर्लिं बून 

असेल.  ृपयव लवगू असलेलड यव णर्म्यवच्यव सिंरक्षिवसवठी रे्ल म  ीट र्विव. 
 

एअर अॅक्लिडांट सांरिि: एअर अॅखिडिंट  ेर्ळ अशव रे्ळी मवन्य असले, जर अॅखिस 

बँ  के्रणडट  वडा घटनेच्यव 90 णिर्स अगोिर एखवद्यव व्यवपवरी आथथवपनवत ण िं र्व 

एटीएमर्र रोख  वढण्यवसवठी र्वपरलेले असेल आणि हर्वई णत ीट अॅखिस बँ  के्रणडट 

 वडार्र खरेिी  ेलेले असेल. अॅखिस बँ ेसह सर्ा बव ी र मविंिव णनपटवरव 

 ेलड यवणशर्वय, एअर अॅखिडिंट णर्मव पॉणलसीच्यव अिंतगात  वडाधवर विी नवमणनिेणशत 

व्यक्ती  ोित्यवही र मेसवठी हक्किवर रवहिवर नवही. थण त रक्कम समवयोणजत 

 रण्यवसवठी णर्म्यवच्यव र मेर्र पणहलव िवजा / धवरिवणध वर अॅखिस बँ ेिव असेल. 

 

णिरो लॉस्ट कवडाचे दवणयत्त्व: िसर्िु ीच्यव खरेिी व्यर्हवरविंच्यव णर्रुद्ध सिंरक्षि उपलब्ध 

आहे, ज्वत  वडाधवर वद्ववरव अॅखिस बँ ेलव  वडा हरणर्लड यवच्यव क्षिवपवसून 30 णिर्स 

अगोिरपयंतिव  ळणर्ण्यविव  वलवर्धी सवमील असेल. हे सिंरक्षि िक्त िसर्िु ीच्यव 

पेमेंटच्यव व्यर्हवरविंसवठी मवन्य असेल आणि त्यवसवठी एिआयआर जोडिे आर्श्य  असेल. 

एटीएम ण िं र्व णपन/पवसर्डा/ओटीपी/एमणपन/सीव्हीव्ही आधवररत व्यर्हवरविंसवठी हव णर्मव 

सिंरक्षि मवन्य नसेल. 

 

खरेदी सांरिि: यवत के्रणडट  वडार्रील खरेिीच्यव 90 णिर्सविंच्यव आत लवगलेली आग 

ण िं र्व िोरीच्यव णर्रुद्ध सिंरक्षि असून, यवसवठी एिआयआर जोडिे आर्श्य  असेल. 

ग्रवह वच्यव णनष्कवळजीपिवमुळे होिवऱ्यव नु सवनवसवठी सिंरक्षि नसेल. िवणगने आणि इतर 

नवशर्िंत उत्पविने यवत सवमील नसतील. 

 

णकमतीचे सांरिि: हे सिंरक्षि एखवद्यव र्सू्सवठी अॅखिस बँ  के्रणडट  वडासह णिलेली 

ण िं मत आणि त्यवि र्सू्सवठी (तोि बँ्रड, बनवर्ट, मॉडेलिे नवर् आणि/ण िं र्व निंबर) जवणहरवत 

 ेलेली  मी ण िं मत यविंच्यवतील िर विी भरपवई िेईल. सिंरक्षि िक्त रु. 2500 र्रील 

मूळ खरेिी ण मतीर्रील  ोित्यवही र्सू्सवठी अॅमेझॉन, खिप वटा आणि प्रणतणित 

ऑनलवइन खरेिी सवईटसवठी लवगू असेल.  मी असलेली ण िं मत त्यवि इ- ॉमसा  िं पनीर्र 

असिे आर्श्य  आहे, छवपील जवणहरवत खरेिीच्यव 3 णिर्सविंच्यव आत प्र वणशत  ेलेली 

असली पवणहजे आणि िवव्यविी पूर्ासूिनव छवपील जवणहरवतीच्यव 7 णिर्सविंच्यव आत िेिे 

आर्श्य  असेल (यव रै्णशष्ट्विंच्यव अिंतगात सवमील होिवऱ्यव र्सू्िंसवठी बँ ेशी सिंप ा  

सवधव). 

 



के्रणडट णशल्ड: एखवद्यव अपघवती मृतु्यच्यव प्र रिी  वडार्रील ठरवणर्  र मेपयंत बव ी 

र मेस सिंरक्षि िेते. 

 

चेक-इन बॅगेजमधे्य णर्लांब: णर्िेशवत प्रर्वस  रतवनव बॅगेजमधे्य 6 तवसविंपेक्षव अणध  

 वलवर्धी लवगण्यवच्यव प्र रिी मुलभूत गरजविंसवठी जरुरी र्सू्िंच्यव खिवािी भरपवई णमळेल. 

णर्मवनविे णत ीट अॅखिस बँ ेच्यव के्रणडट  वडार्र खरेिी  ेलेले असेल, तरि मवन्य असेल. 

िेक्ड इन बॅगेज यविव अथा णर्णमत व्यक्तीद्ववरव सोपर्लेले बॅगेज आणि आिंतररवष्टर ीय 

एअरलवइन्स/भवरतवबवहेरील  ॅररयरद्ववरव र्वहतु ीसवठी त्यवि प्रर्वसवच्यव मवगवात 

स्वी वरलेले बॅगेज, ज्वत णर्णमत व्यक्ती प्रर्वस  रत असेल आणि ज्वसवठी  ॅररयरने ए  

बॅगेज पवर्ती जवरी  ेलेले असेल. 

 

गहवळ िवलेले चेक-इन बॅगेज: यवत णर्िेशी प्रर्वस  रत असतवनव हरर्लेले िे -इन 

बॅगेज ण िं र्व बॅगेजलव झवलेली हवनी असते. णर्मवनविे णत ीट अॅखिस बँ ेच्यव के्रणडट 

 वडार्र खरेिी  ेलेले असेल, तरि मवन्य असेल. िेक्ड इन बॅगेज यविव अथा णर्णमत 

व्यक्तीद्ववरव सोपर्लेले बॅगेज आणि आिंतररवष्टर ीय एअरलवइन्स/भवरतवबवहेरील  ॅररयरद्ववरव 

र्वहतु ीसवठी त्यवि प्रर्वसवच्यव मवगवात स्वी वरलेले बॅगेज, ज्वत णर्णमत व्यक्ती प्रर्वस  रत 

असेल आणि ज्वसवठी  ॅररयरने ए  बॅगेज पवर्ती जवरी  ेलेले असेल. 

 

प्रर्वसवची कवगदपते्र हरर्िे: यवत णर्िेशवत प्रर्वस  रतवनव हरर्लेलड यव पवसपोटा/इतर 

प्रर्वसवच्यव  वगिपत्रविंसणहत पवसपोटा घेण्यविव खिा सवमील असतो. णर्मवनविे णत ीट 

अॅखिस बँ ेच्यव के्रणडट  वडार्र खरेिी  ेलेले असेल, तरि मवन्य असेल. 

 
K) कसूर  
 

1)  सूरर्वरीच्यव प्रसिंगी, म्हिजेि, जर ण मवन िेय रक्कम पैसे भरण्यवच्यव णनधवाररत 

तवरखेपयंत न भरलड यवस ण िं र्व  वडा सिस्  रवरवच्यव  ोित्यवही  लमवच्यव 

उलडलिं घनवर्र,  वडाधवर वलव रे्ळोरे्ळी टपवल, िॅि, टेणलिोन, इ-मेल, एसएमएस 

मेसेणजिंगद्ववरव आणि/ण िं र्व थण त र मेिी र्सुली  रण्यवसवठी णनयुक्त त्रयथथ 

पक्षविंद्ववरव सृ्मणतपते्र पवठर्ली जवतील. अशव रीतीने णनयुक्त  ोितवही त्रयथथ पक्ष, 

इिं णडयन बँ  असोणसएशनच्यव (आयबीए)  जा र्सुलीच्यव सिंणहतेिे पवलन  रेल. 
 

2)  वडाधवर वने  सूरर्वरीिी गोष्ट  ेलड यवस, बँ ेस आपलड यव पूिा णर्रे् वणध वरवत 

खवलील गोष्टी  रण्यविव हक्क असतो: 
 

a.  वडाधवर व डून के्रणडट  वडाच्यव सर्ा सुणर्धव  वढून घेिे 
 

b.  वडाधवर वलव त्यवच्यव  वडार्रील सर्ा थण त णशलड ल  त्वररत िेण्यवस सविंगिे. 
 

c. बँ ेच्यव धवरिवणध वरवच्यव हक्कविव प्रयोग  रिे आणि बँ ेत  वडाधवर वच्यव 

नवर्वत असलेलड यव  ोित्यवही पैशविंच्यव/ठेर्ी िंच्यव/खवत्यविंच्यव णर्रुद्ध थण त र मेिे 

सेट-ऑि  रिे. 
 

3)  ोित्यवही  सूरर्वरीच्यव प्रसिंगी, बँ  के्रणडट इन्फॉमेशन बु्यरो डे ण िं र्व 

 वयद्यवद्ववरव मिंजुरीप्रवि अशव इतर एजन्सीज डे  सूरर्वरीिव अहर्वल पवठरू् 

श ते. पैसे भरण्यविी णनधवाररत तवरीख आणि णबणलिं गिी तवरीख यविंच्यव िरम्यवनिव 



 वलवर्धी त्यव णबणलिं गच्यव णर्र्रिपत्रवर्र सूणित  ेलेलव असतो, ज्वलव 

 वडाधवर वलव ए   सूरर्वर ण िं र्व णडिॉलड टर म्हिून  ळणर्ण्यवसवठी नोटीस 

 वलवर्धी म्हिून समजले जवते. 
 

4)  सूरर्वरीिव अहर्वल मवगे घेण्यवसवठी  वयाप्रिवली आणि थण त र मेिव णनपटवरव 

 ेलड यवनिंतर  सूरर्वरीिव अहर्वल मवगे घेतलव जवईल तो  वलवर्धी: 
 

*बँ   वडाधवर विव डेटव णसणबल – के्रणडट इन्फॉमेशन बु्यरो (इिं णडयव) णलणमटेडलव 

णसणबलद्ववरव णर्णहत प्रवरुपवत िर मणहन्यवलव मवणहती पवठर्त असते. यव डेटवमधे्य सर्ा 

 वडाधवर , णडिॉलड टर आणि र्तामवन यव िोघविंच्यव मवगील मणहन्यवच्यव परतिेडीिे 

से्टटस समवणर्ष्ट असते, णसणबल हव सिर  ेलेलव डेटव त्यविंच्यव सर्ारर्र िुसऱ्यव तीस 

णिर्सविंमधे्य अपलोड  रतो. 
 

5)  वडाधवर वच्यव मृतू्य/ वयमस्वरूपी अपिंगत्ववच्यव प्र रिी बव ी र मेिी र्सुली: 

बव ी असलेली सर्ा रक्कम (णबणलिं ग न  ेलेलड यव व्यर्हवरविंसह) त्वररत िेय बनेल 

आणि अॅखिस बँ ेलव िेय बनेल. अॅखिस बँ ेलव  वडाधवर वच्यव इसे्टट डून 

ए ूि बव ी रक्कम र्सूल  रण्यविव हक्क प्रवि होईल. तसेि, बँ ेलव त्यव 

 वडाधवर वच्यव नवर्वर्र असलेलड यव पैशविंमधून/ठेर्ी िंमधून/खवत्यविंमधून ए ूि बव ी 

र मेिी र्सुली  रण्यविव िेखील हक्क असेल. 
 
 
 
L) प्रगटीकरि 
 

अॅखिस बँ  आरबीआयद्ववरव प्रवणध ृत के्रणडट बु्यरोजसह टवय-अप  रू श ते 

आणि तुमिी र्तामवन णशलड ल , पेमेंटिव इणतहवस, जनसविंखि ीय तपशील, इ.शी 

सीणमत न रवहतव, के्रणडटिी मवणहती िेखील  ळरू् श ते. के्रणडट बु्यरोज के्रणडट 

णिले पवणहजे ण िं र्व िेऊ नये यविंच्यव सिंिभवात  ोितेही मत, सूिनव ण िं र्व णटप्पिी 

िेत नवहीत. र्क्तशीरपिे जरुरी बव ी र मव भरत िविंगलव के्रणडट इणतहवस रवखिे 

तुमच्यवसवठी णहतवर्ह असेल. के्रणडट बु्यरोजच्यव उपखथथतीमुळे, के्रणडट प्रिवतविं डून 

अणध  िविंगलड यव अटी िंर्र जबवबिवर ग्रवह  अणध  जलि आणि अणध  स्पधवात्म  

सेर्व प्रवि  रू श तवत. ग्रवह विंनी  ेलेलड यव  सुरीिी मवणहती के्रणडट बु्यरोज डे 

उपलब्ध असलड यवने, भणर्ष्यवतील गरजविंसवठी तुमिी पतपवत्रतेर्र पररिवम होऊ 

श तो. अॅखिस बँ  ग्रवह विी मवणहती, ती बँ  आणि के्रणडट बु्यरोज िरम्यवन 

स्वी ृती झवलड यवनुसवर, के्रणडट बु्यरोजनव िर मणहन्यवस  ळणर्तवत. णबणलिं गच्यव 

सिंिभवात  ोितीही समस्व अॅखिस बँ ेलव सूणित  ेलेली असेल, तर ती समस्व 

सोडर्ली जवईपयंत बँ  के्रणडट बु्यरोजनव मवणहती िेण्यविे थथणगत  रते.  वडाधवर  

स्वी ृती िेतो  ी रे्ळोरे्ळी बँ ेने णनधवाररत  ेलड यवनुसवर  ोित्यवही सध्यव 

असलेलड यव ण िं र्व आिखी के्रणडट बु्यरोजसह, बँ ेलव योग्य आणि आर्श्य  र्वटेल 

त्यवनुसवर, आपले िवणयत्त्व णनभवर्ण्यवत  वडाधवर वद्ववरव  ेलेलड यव  ोित्यवही 

 सुरीच्यव सिंिभवात मवणहतीसणहत  वडाधवर  / अॅड–ऑन  वडाधवर व( विं)च्यव 

सिंिभवातील मवणहती  ळणर्ण्यवत  वडाधवर  अॅखिस बँ ेलव अणध वर िेण्यवस 

स्वी ृती िेतो. त्यवच्यव अनुषिंगवने, अशव के्रणडट बु्यरोजनव मवणहती उघड  रण्यवसवठी 

अॅड–ऑन  वडाधवर व( विं) डून सिंमती. अशव सिंथथव पुढे प्रणक्रयव  ेलेली मवणहती 

ण िं र्व डेटव ण िं र्व उत्पविने बँि / णर्त्तसिंथथव आणि इतर के्रणडट प्रिवत्यविंसवठी 



उपलब्ध  रतवत. के्रणडट बु्यरोजमधे्य  जािवरविंशी सिंबिंणधत के्रणडटिी मवणहती गोळव 

 रण्यवच्यव, क्रमपडतवळिी  रण्यवच्यव आणि प्रसवर  रण्यवच्यव हेतूसवठी के्रणडट 

रेिरन्स एजन्सीज, के्रणडट इन्फॉमेशन  िं पन्यव ण िं र्व आरबीआयद्ववरव बनणर्लड यव 

गेलेलड यव आणि अणध ृत अन्य इतर सिंथथव यविंिव समवरे्श असतो. 
 

 वडाधवर विी अॅखिस बँ  / त्यविे सहयोगी / आनुषिंणग  / एजिंटडस यविंच्यव डून 

 ोितेही थेट मव ेणटिंग ण िं र्व टेणल ॉणलिं ग / टेणलसेलड स  ॉलड स प्रवि  रण्यविी 

इच्छव नसेल, तर  वडाधवर  “टीआरएआय’ रे्बसवईटमधे्य पुरणर्लेलड यव तपणशलविंनुसवर 

‘प्रोव्हवयडर  स्टमर णप्रिरन्स रणजस्टर’मधे्य नोिंििी  रत पयवाय नव वरू श तो. 
 

अॅखिस बँ  बँण िं ग  ोडडस अँड सँ्टडडडास बोडा ऑि इिं णडयविव (बीसीएसबीआय) 

ए  सिस् आहे. बीसीएसबीआय  ोडच्यव अिंतगात आमिी समपािे पवहण्यवसवठी 

 ृपयव आमच्यव रे्बसवईटच्यव होमपेजलव भेट द्यव. 
 
M) लर्वदवचे कलम  
 

यवतून उत्पन्न होिवरे सर्ा णर्र्वि, मतभेि आणि/ण िं र्व िवरे् ण िं र्व प्रश्न, ण िं र्व 

 ोित्यवही प्र वरे त्यविंनव स्पशा  रिवरे ण िं र्व सिंबिंणधत ण िं र्व बविंध वम, अथा ण िं र्व 

त्यविव पररिवम पररिवम ण िं र्व अणध वर, पक्षविंच्यव िवणयते्व आणि जबवबिवऱ्यव यविंनव 

यवच्यव अिंतगात सिंिणभात  ेले जवईल आणि लर्विवद्ववरे णनपटले जवतील, जे लर्वि 

आणि सवमिंजस्  वयिव, 1996 च्यव तरतुिी िंनुसवर ण िं र्व  आयोणजत  ेले जवतील 

त्यवतील  ोित्यवही रै्धवणन  सुधवरिविंनुसवर,  जािवर/बँ ेद्ववरे नवमणनिेणशत  ेलेलड यव 

ए मेर् लर्विवच्यव, आणि मृतू्यच्यव घटनेत, अणनचे्छने, न वर, िुला क्ष, असमथातव ण िं र्व 

अशव प्र वरे णनयुक्त  ेलेलड यव व्यक्तीिी अक्षमतव,  मध्यथथ म्हिून  वम 

 रण्यवसवठी,  जािवर/बँ  ए मवत्र मध्यथथ म्हिून नर्ीन लर्विविी णनयुक्ती  रू 

श ते. लर्विवलव णनर्वड्वसवठी  ोितेही  वरि द्यवयिी गरज नसेल आणि 

लर्विविव णनर्वडव अिंणतम असेल आणि सर्ा सिंबद्ध पक्षविंसवठी अिंणतम असेल. 

लर्विविी  वयार्वही िक्त मुिंबईत होईल. 
 

N) प्रणतबांध कलम  
 

इिंटरनॅशनल के्रणडट  वडडास इिंटरनेटर्र ण िं र्व अन्यथव, लॉटरी णतण टे, प्रणतबिंणधत 

ण िं र्व बिंिी घवतलेली मवणस े, स्वीपसे्टिमधील सहभवग,  ॉल बॅ  सेर्विंसवठी 

पेमेंटर्र, आणि / ण िं र्व अशव र्सू्िंसवठी/उपक्रमविंसवठी ज्विंच्यवसवठी पर ीय िलनविे 

डर ॉल अनुमत नसतील, त्यविंच्यवसवठी र्वपरले जवऊ श िवर नवहीत. 
 
O) फेमव (फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अँक्ट) 
 

i) भवरतवबवहेरील व्यर्हवरविंसवठी  वडािव र्वपर आरबीआयच्यव एक्स्िेंज  िं टर ोल 

रेगु्यलेशन्स आणि िॉरेन एक्स्िेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट, 1999 सणहत लवगू  वयद्यवच्यव 

अनुषिंगवने  रिे आर्श्य  आहे, आणि असे न  ेलड यवस तुमच्यवर्र ििंडवत्म  

 वरर्वई होऊ श ते. 
 

ii) के्रणडट  वडा इलेक्टर ॉणन /इिंटरनेट टर े णडिंग पोटालड सद्ववरव ओव्हरसीज िॉरेि 

टर े णडिंगसवठी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरीत्यव पैसे िेण्यवसवठी र्वपरले जवऊ श िवर नवही. हे 



णनयवम  मवगािशा  सूिनविंच्यव अनुसवर प्रणतबिंणधत आहे. आिखी तपणशलविंसवठी, 

 ृपयव आमच्यव रे्बसवईटलव भेट द्यव. 
 

iii)  वडा भवरत आणि तसेि, णर्िेशी र्वपरण्यवसवठी मवन्य आहे. तथवणप, हे नेपवळ 

आणि भुतवनमधे्य णर्िेशी िलनविव व्यर्हवर  रण्यवसवठी मवन्य नसेल. 
 

iv) िक्त एनआरआय ग्रवह विंसवठी अॅखिस बँ  एनआरई खवत्यविंमधून ऑटो पे 

मोडद्ववरव 100% पैसे िेिे अणनर्वया आहे. 
 

v) एनआरआय ग्रवह विंसवठी रोख रक्कम स्वी वरली जविवर नवही. 
 

P) कवडा खवत्यवमधे्य अनणधकृत इलेक्टर ॉणनक बँणकां गचे व्यर्हवर 
  

1) ही बँ  णतलव रै्ध मोबवईल निंबसा न िेिवऱ्यव ग्रवह विंनव रोख  वढण्यवसवठी 

एटीएमव्यणतररक्त इलेक्टर ॉणन  व्यर्हवरविंिी सुणर्धव िेत नवही. 
 

2) ग्रवह वने त्यवलव णिलेलड यव  ोित्यवही णर्र्रिपत्रवतील / नोिंिी िंर्रील णशल ीच्यव 

व्यर्हवरविंमधे्य/तपणशलविंमधे्य असलेलड यव  ोित्यवही णर्सिंगती असलड यवस, बँ ेलव णलखखत 

स्वरूपवत सवत (7) णिर्सविंमधे्य  ळर्ले पवणहजे. 
 

3) बँ ेलव जर णर्सिंगतीबवबत  ोितीही मवणहती सवत (7)  वयवालयीन णिर्सवनिंतर 

णमळवली, तर ग्रवह विे िवणयत्त्व बँ ेच्यव मिंडळवच्यव मिंजुरीप्रवि धोरिवच्यव अनुसवर 

णनधवाररत  ेली जवईल, जी बँ ेच्यव रे्बसवईटर्र उपलब्ध आहे. 
 

4) यवतील अटी आणि शतींिव अनुषिंगवने, इलेक्टर ॉणन  ण िं र्व िस्वरे्जविंच्यव स्वरूपवत 

बँ े डे रवखलेलड यव तुमच्यव सूिनविंच्यव सर्ा नोिंिी आणि असे इतर तपशील (भरलेले 

ण िं र्व णमळवलेले पैसे यविंच्यवसह मयवाणित न रवहतव, पि यविंच्यव समवरे्शवसह), तुमच्यव 

णर्रुद्ध, अशव सूिनविंसवठी आणि अशव इतर तपणशलविंसवठी णनिवाय  पुरवर्व मवनलव 

जवईल. 
 

5)  ळणर्ण्यवच्यव रे्ळेच्यव सिंिभवात  ोित्यवही तिं्वच्यव आणि/ण िं र्व यव खवत्यवर्र 

 ेलेलड यव व्यर्हवरव(रविं)च्यव प्र रिी ण िं र्व उक्त खवत्यवशी सिंबिंणधत  ोित्यवही इतर 

प्र रिवत, ही बँ  र्विग्रस् व्यर्हवरवच्यव रे्ळेिी आणि/ण िं र्व अणधप्रमविनविी आणि 

“ग्रवह विे सिंरक्षि- अनणध ृत इलेक्टर ॉणन  बँण िं ग व्यर्हवरवतील ग्रवह विे सीणमत 

िवणयत्त्व”र्रील आरबीआयच्यव पररपत्र वमधे्य णिलेलड यव मवगािशा  सूिनविंच्यव अनुसवर, 

त्रयथथ पक्षवद्ववरव  ेलड यव गेलेलड यव िसर्िु ीमुळे तुमच्यव खवत्यवर्रील अनणध ृत 

व्यर्हवरवच्यव प्र रिी ण िं र्व णजथे तुमिे योगिवन  वहीही नसेल, अशव णठ विी तुमिे 

िवणयत्त्व सुणनखश्िती  रण्यविव हक्क रवखते. णनयमनविंमधे्य रे्ळोरे्ळी  ेलेले  ोितेही 

बिल त्यव रे्ळी लवगू आणि बविंधील असतील. 
 

6)  स्टमर  ेअर/ स्टमर ररडर ेसलच्यव सिंप ा  तपणशलविंसवठी,  ृपयव आमच्यव रे्बसवईट 

www.axisbank.com/support िव सिंिभा घ्यव  
 

Q)   सुरणित के्रणडट कवड्ास 
 



1) मुितबिंि ठेर्, जी सुरणक्षत के्रणडट  वडडासच्यव अिंतगात ण िं र्व बँ ेद्ववरव मिंजूर इतर 

सुणर्धविंच्यव अिंतगात बँ ेसवठी ग्रवह व डून िेय असू श िवऱ्यव सर्ा पैशविंच्यव अिंणतम 

णशल ी िंसवठी णनरिंतर तवरि म्हिून  वम  रेल. 
 

2)  सुरीच्यव ण िं र्व के्रणडट सुणर्धेच्यव ण िं र्व मवगिीर्र परत न  ेलेलड यव सुणर्धविंच्यव 

प्र रिी, बँ  णनयत/मुिती ठेर्ी अ वली र्टर्ण्यवसवठी सर्ा आर्श्य  पवर्ले उिलेल 

ण िं र्व सेट ऑि  रेल ण िं र्व  ोित्यवही रे्ळी िेऊ  ेलेलड यव ण िं र्व रवखलेलड यव 

रोिविंनव/ णनयत ण िं र्व मुिती ठेर्ी िंनव उन्नत  रेल ण िं र्व बँ ेद्ववरव रवस् मवनण्यवनुसवर 

हस्विंतररत  रेल/सोपरे्ल ण िं र्व परत सोपरे्ल आणि बँ ेच्यव त्यवच्यव  ोित्यवही 

शवखेसह खवत्यव(त्यविं)मधील ग्रवह वच्यव िवणयत्त्वविंच्यव पूतातेच्यव णिशेत योग्य र मेिव 

णर्णनयोग  रेल. 
 

3) बँ ेलव त्यवच्यव णर्रे् वणध वरवत ग्रवह वच्यव पवत्रतेच्यव आधवरवर्र सुरणक्षत के्रणडट 

 वडाशी जोडलेलड यव णनयत ठेर्ी िंमधून धवरिवणध वर हटणर्ण्यविे हक्क असतील. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अस्वीकरि: 

बँ , णतिे  मािवरी, एजिंटडस ण िं र्व ठे ेिवर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष ण िं र्व पररिवमस्वरूप 

 ोित्यवही नु सवनवच्यव ण िं र्व हवनीच्यव सिंिभवात, आणि तसेि इतर बवबी िंसोबत महसूल, 

िवयिव, व्यर्सवय, ठे े, अपेणक्षत बिती ण िं र्व प्रणतिव, सोफ्टरे्अरसणहत  ोित्यवही 

उप रिवच्यव र्वपरविे ण िं र्व मूलड यविे नु सवन, पूर्वानुमवनयोग्य असतील ण िं र्व नसतील, 

र्वपर तवा ण िं र्व  ोित्यवही व्यक्तीद्ववरव त्रस्,  ोित्यवही तऱ्हेने,  ोित्यवही णर्लिं बवपवसून 

उत्पन्न होिवरे ण िं र्व त्यवच्यवशी सिंबिंणधत, व्यत्यय, णनलिं बन, णनबंध, ण िं र्व र्वपर तवा आणि 

 ोित्यवही सेर्व पुरर्ठविवरवच्यव नेटर् ा  आणि बँ ेच्यव णसस्टीमच्यव िूरसिंिवर 

उप रिवपवसून आणि  डे  ोित्यवही मवणहती ण िं र्व सिंिेशवच्यव प्रसवरवतील तु्रटी ण िं र्व 

र्वपर त्यवाच्यव, बँ ेच्यव णसस्टीमच्यव ण िं र्व अशव सेर्व पुरणर्िवऱ्यव आणि/ण िं र्व  ोित्यवही 

त्रयथथ पक्षवच्यव, ज्व सुणर्धव पुरणर्ण्यवसवठी आर्श्य  अशव सेर्व पुरर्ीत असिवऱ्यव 

िूरसिंिवर प्र रिवच्यव  ोितीही खरवबी, व्यत्यय, णनलिं बन ण िं र्व णर्िलतेसवठी जबवबिवर 

नसतील. अॅखिस बँ  त्यवच्यव उत्पविनविंच्यव सिंबिंधवत आर्श्य तेनुसवर ण िं र्व गरजेनुसवर 

त्यवच्यव णर्रे् वणध वरवत बवह्य सेर्व पुरर्ठविवर ण िं र्व एजिंट(स) यविंच्यव आणि अशव 

अटी िंिव र्वपर  रू श ते. 
 

• अॅखिस बँ  21  वयवालयीन णिर्सवत अजवाच्यव खथथतीबद्दल सिंर्वि सवधेल. 

• अॅखिस बँ   धीही  ोित्यवही डीलड स, भेटर्सू्, र्वउिसा िेऊ  रण्यवसवठी, ररर्वडा 

पॉइिंटडसिे णर्मोिन  रण्यवसवठी,  वडा सक्रीय ण िं र्व रद्द  रिे यवसवठी  वडािव 

सीव्हीव्ही, णपन, ओटीपी ण िं र्व इिंटरनेट पवसर्डा णर्िवरत नवही.  ॉल/इमेलर्रील अशव 

णर्निंती िं डे  ृपयव िुला क्ष  रव.  ोितवही पत्रव्यर्हवर  रण्यवपूर्ी औपिवरर  

रे्बसवईटर्रील अॅखिस बँ ेच्यव सिंप ा  क्रमविं विंिी पुष्टी  रव. 



•  ोितवही ऑनलवइन/इ- वम व्यर्हवर सुरु  रण्यवपूर्ी  ृपयव त्यव रे्बसवईट 

आणि/ण िं र्व पोटालच्यव अणधप्रमवितेिी खवत्री  रव. 

• बँ ेद्ववरव जवरी  ेले जविवरे हे  वडा ग्रवह विंच्यव व्यखक्तगत र्वपरवसवठी आहे. बँ  

त्रयथथ पक्षवच्यव र्तीने ण िं र्व त्यवच्यव िवयद्यवसवठी  ेलेलड यव व्यर्हवरविंनव प्रोत्सवहन िेत 

नवही ण िं र्व समथान  रत नवही. 

• आिंतररवष्टर ीय व्यर्हवरविंसवठी व्यवपवरी परतवरे्/तिं्विंच्यव प्र रिी, िलनवतील 

उतवरिढवर्वमुळे उद्भर्िवऱ्यव  ोित्यवही िरवतील िर वस ग्रवह वलव द्यवरे् लवगेल. 



 

सांपका  र्वणहन्यव 
 

ग्रवहक सेर्व  
 

1860 500 5555 ण िं र्व 1860 419 5555 भवरतवतील  ोित्यवही लँडलवइन ण िं र्व 

सेलिोनर्रून  रतव येतो  
 

एस के्रणडट  वडडाससवठी: 1860 419 1919 

बगंडी प्रवयवे्हट  वडडाससवठी: 1800 210 8888 

प्रीणमयम  वडडास: णर्स्टवरव इन्फवयनवईट, ररझर्ा, णसलेक्ट, अॅटडलवस, 

मवईलड स अँड मोर, र्लडा ड णसलेक्ट आणि इन्फवयनवईट यविंच्यवसवठी,  ृपयव 

सिंप ा  सवधव: 1800 419 0065 
 

+91 - 22-27648000 र्र भवरतवबवहेरून  रतव येतो  
 

इमेल आयडी: axisbank.com/support 

एस के्रणडट  वडडाससवठी इमेल आयडी: service.acecard@axisbank.com 
 

एलआयसी  वडडाससवठी: 1800 419 0064  

इमेल आयडी: liccards@axisbank.com 
 
 

तक्रवर णनर्वरि/प्रसवर  

 

प्रणत, 

श्री. सीझर णपिंटो, नोडल ऑणिसर 
 

अॅखिस बँ  णल., एनपीसी1, 5 र्व मजलव, “णगगवपे्लि”, प्लॉट निं. आय. टी. 

5, एमआयडीसी, ऐरोली, नॉलेज पव ा , ऐरोली, नर्ी मुिंबई – 400 708, इमेल 

आयडी: nodal.officer@axisbank.com,  िोन: 91-080-61865200, रे्ळव: स वळी 

9:30 ते सवयिं वळी 5:30 पयंत (सोमर्वर ते शुक्रर्वर) 

स वळी 9:30 ते िुपवरी 2:00 पयंत (शणनर्वर) बँ ेच्यव सु्विंव्यणतररक्त 
 

 


