
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மிக முக்கியமான 

விதிமுறைகள் மற்றும் 

நிபந்தறனகள்
 

 

 

 

 

 

 



 

 

மிக முக்கியமான விதிமுறைகள் & நிபந்தறனகள் மற்றும் இங்கு உள்ள 

அறனத்து தகவல்களும் அறனத்து கிரெடிட் கார்டு றவத்திருப்பவர்கள் / 

கிரெடிட் கார்டுகளுக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் / வங்கியின் 

வாடிக்றகயாளர்கள் / வங்கியின் கிரெடிட் கார்டு திட்டத்தில் ஆர்வத்றத 

ரவளிப்படுத்தும் ரபாது மக்களுக்கு உடனடியாக ரபாருந்தும். MITC 

மாற்ைத்திற்கு உட்பட்டது. கூைப்பட்ட MITC வங்கியின் கார்டு 

றவத்திருப்பவர் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறனகளுடன் 

சேர்த்தும் கூடுதலாகவும் படிக்கப்பட சவண்டும். 

 

A) கட்டணங்களின் அட்டவறண 

 

1. சேர்தல், வருடாந்திெ & ஆட்-ஆன் (கூடுதல்) கார்டு கட்டணம் 

 

கிரெடிட் கார்டு 

வறக 

சேர்தல் 

கட்டணம் (ரூ.) 

வருடாந்திெ 

கட்டணம் 

2ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து 

(ரூ.) 

ஆட்-ஆன் 

(கூடுதல்) 

கார்டு 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

இன்ஃபினிட் 

கிரெடிட் கார்டு 

 

ஒன்றுமில்றல 

(nil) 

ஒன்றுமில்றல 

(nil) 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

பஸ் (Buzz) 

கிரெடிட் கார்டு 

 

750 750 
ஒன்றுமில்

றல (nil) 

இந்தியன் ஆயில் 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

கிரெடிட் கார்டு 

 

500 500 
ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ஃப்ளிப்கார்ட் 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

கிரெடிட் கார்டு 

 

500 500 
ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

ஃப்ாீோர்ஜ் 

கிரெடிட் கார்டு 

 

250 250 
ஒன்றுமில்

றல (nil) 



 

 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

ஃப்ாீோர்ஜ் பிளஸ் 

கிரெடிட் கார்டு 

 

350 350 
ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

ஏஸ் கிரெடிட் 

கார்டு 

 

499  

(கார்டு அறமத்த 

45 

நாட்களுக்குள் 

ரூ.10000 ரேலவு 

ரேய்தால் 

விலக்கு 

அளிக்கப்படும்) 

499 

(முந்றதய 

ஆண்டில் 

ரூ.2,00,000 

ரேலவு 

ரேய்திருந்தால் 

விலக்கு 

அளிக்கப்படும்) 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ரேலக்ட் கிரெடிட் 

கார்டு 

 

3,000 

(பர்கண்டி 

அக்கவுண்ட் 

றவத்திருப்பவர்

களுக்கு 

ஒன்றுமில்றல 

(nil))  

3,000 

(பர்கண்டி 

அக்கவுண்ட் 

றவத்திருப்பவர்க

ளுக்கு 

ஒன்றுமில்றல 

(nil)) 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

அட்லஸ் கிரெடிட் 

கார்டு 

 

5,000 5,000 
ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

பர்கண்டி 

பிறெசவட் 

கிரெடிட் கார்டு 

 

50,000 

(பர்கண்டி 

பிறெசவட் 

அக்கவுண்ட் 

றவத்திருப்பவர்

களுக்கு 

ஒன்றுமில்றல 

(nil)) 

50,000 (பர்கண்டி 

பிறெசவட் 

அக்கவுண்ட் 

றவத்திருப்பவர்க

ளுக்கு 

ஒன்றுமில்றல 

(nil)) 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

ாிஸர்வ் கிரெடிட் 

கார்டு 

 

50,000 50,000 
ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

சமக்னஸ் கிரெடிட் 

கார்டு 

 

10,000 10,000 
ஒன்றுமில்

றல (nil) 



 

 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

விஸ்தாொ 

இன்ஃபினிட் 

கிரெடிட் கார்டு 

 

10,000 10,000 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

விஸ்தாொ 

ேிக்சநச்ேர் கிரெடிட் 

கார்டு 

 

3,000 3,000 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

விஸ்தாொ 

கிரெடிட் கார்டு 

 

1,500 1,500 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ப்ாிவிசலஜ் 

கிரெடிட் கார்டு 

 

1,500 1,500 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

றமல்ஸ் & சமார் 

சவர்ல்ட் ரேலக்ட் 

கிரெடிட் கார்டு 

 

10,000 4,500 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

றமல்ஸ் & சமார் 

சவர்ல்ட் கிரெடிட் 

கார்டு 

 

3,500 3,500 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

நிசயா 250 250 
ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

ஆொ (Aura) 

கிரெடிட் கார்டு 

 

749 749 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

LIC கார்டுகள் 
ஒன்றுமில்றல 

(nil) 

ஒன்றுமில்றல 

(nil) 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

பயண 

நன்றமகளுடன் 

ேிக்சநச்ேர் 

1,500 

1,000 (முந்றதய 

ஆண்டில் 2.4 

லட்ேம் ரேலவின 

வெம்றப 

அறடந்திருந்தால் 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 



 

 

விலக்கு 

அளிக்கப்படும்) 

றம விங்ஸ் 1,200 500 
ஒன்றுமில்

றல (nil) 

றம ோய்ஸ் 

250 (பட 

கார்டுக்கான 

கட்டணம் 

கூடுதலாக ரூ. 

150) 

250 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

(பட 

கார்டுக்கா

ன 

கட்டணம் 

ரூ. 150) 

றம சஸான் (Zone) 500 500 
ஒன்றுமில்

றல (nil) 

றம பிஸினஸ் 999 499 
ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ப்ளாட்டினம் 

500 (கார்டு 

அறமத்த 45 

நாட்களுக்குள் 

ரூ. 5,000 ரேலவு 

ரேய்தால் 

விலக்கு 

அளிக்கப்படும்) 

200 (முந்றதய 

ஆண்டில் 

ரூ.1,00,000 

ரேலவு 

ரேய்திருந்தால் 

விலக்கு 

அளிக்கப்படும்) 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

றடட்சடனியம் 

250 (கார்டு 

அறமத்த 45 

நாட்களுக்குள் 

ரூ. 2,500 ரேலவு 

ரேய்தால் 

விலக்கு 

அளிக்கப்படும்) 

100 (முந்றதய 

ஆண்டில் 

ரூ.50,000 ரேலவு 

ரேய்திருந்தால் 

விலக்கு 

அளிக்கப்படும்) 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

றம சஸான் ஈஸி 

கார்டு 
500 500 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

ப்றெட் 

ப்ளாட்டினம் 

ஒன்றுமில்றல 

(nil) 

250 (முந்றதய 

ஆண்டில் 

ரூ.20,000 ரேலவு 

ரேய்திருந்தால் 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 



 

 

விலக்கு 

அளிக்கப்படும்) 

ப்றெட் ேிக்சநச்ேர் 

ஒன்றுமில்றல 

(nil) 

500 (முந்றதய 

ஆண்டில் 

ரூ.40,000 ரேலவு 

ரேய்திருந்தால் 

விலக்கு 

அளிக்கப்படும்) 

ஒன்றுமில்

றல (nil) 

 

 

2. நிதி / வட்டி கட்டணம் (ஜூன் 12, 2021 முதல் அமலுக்கு வந்தது) 

 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

கார்டு சவாியண்ட் 

நீட்டிக்கப்பட்ட 

கிரெடிட் மீதான 

தவறண கடந்த 

வட்டி 

ரொக்கப்பண 

முன்பணத்திற்கான 

(சகஷ் அட்வான்ஸ்) 

வட்டி 

மாதா

ந்திெ 

விகித

ம் 

வருடாந்தி

ெ விகிதம் 

மாதாந்தி

ெ விகிதம்  

வருடாந்திெ 

விகிதம் 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் பர்கண்டி 

பிறெசவட் கிரெடிட் 

கார்டு 

 

1.5% 
ஆண்டுக்கு 

19.56%  
1.5% 

ஆண்டுக்கு 

19.56%  

ப்றெட் ப்ளாட்டினம், 

ப்றெட் ேிக்சநச்ேர் கார்டு 

மாதத்

திற்கு 

2.95% 

 

ஆண்டுக்கு 

41.75% 

 

மாதத்திற்

கு 2.95% 

 

ஆண்டுக்கு 

41.75% 

 



 

 

ப்ாிவிசலஜ் / ஆக்ேிஸ் 

சபங்க் ரேலக்ட் கிரெடிட் 

கார்டு 

/ ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

அட்லஸ் கிரெடிட் கார்டு 

/ றமல்ஸ் & சமார் 

சவர்ல்ட் ரேலக்ட் கார்டு / 

றமல்ஸ் & சமார் 

சவர்ல்ட் கார்டு /  

றம சஸான் / றம 

ோய்ஸ் / றம விங்ஸ் / 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

விஸ்தாொ ேிக்சநச்ேர் 

கிரெடிட் கார்டு 

/ 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

விஸ்தாொ 

கிரெடிட் கார்டு 

/ ப்ளாட்டினம் / 

றடட்சடனியம் / நிசயா / 

பஸ் (Buzz) 

/சகால்டு/ேில்வர்/ 

இந்தியன் ஆயில் 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் கிரெடிட் 

கார்டு 

 / ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

விஸ்தாொ இன்ஃபினிட் 

கிரெடிட் கார்டு 

 / ஆக்ேிஸ் சபங்க் ஆொ 

(Aura) கிரெடிட் கார்டு 

/ LIC கார்டு 

மாதத்

திற்கு 

3.6% 

 

ஆண்டுக்கு 

52.86% 

 

மாதத்திற்

கு 3.6% 

 

ஆண்டுக்கு 

52.86% 

 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் ாிஸர்வ் 

கிரெடிட் கார்டு 

/ ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

சமக்னஸ் கிரெடிட் கார்டு 

 

மாதத்

திற்கு 

3.0%  

ஆண்டுக்கு 

42.58%  

மாதத்திற்

கு 3.0%  

ஆண்டுக்கு 

42.58%  

ஃப்ளிப்கார்ட் ஆக்ேிஸ் 

சபங்க் கிரெடிட் கார்டு 

மாதத்

திற்கு 

3.6%  

ஆண்டுக்கு 

52.86%  

மாதத்திற்

கு 3.6%  

ஆண்டுக்கு 

52.86%  



 

 

/ ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

ஃப்ாீோர்ஜ் கிரெடிட் 

கார்டு 

/ ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

ஃப்ாீோர்ஜ் ப்ளஸ் 

கிரெடிட் கார்டு 

/ ஆக்ேிஸ் சபங்க் ACE 

கிரெடிட் கார்டு 

 

இன்ஸ்டா ஈஸி கார்டு / 

றம சஸான் ஈஸி கார்டு / 

ப்ாிவிசலஜ் ஈஸி கார்டு 

மாதத்

திற்கு 

3.4% 

ஆண்டுக்கு 

49.36% 

 

மாதத்திற்

கு 3.4% 

 

ஆண்டுக்கு 

49.36% 

 

 

 

நிதி / வட்டி கட்டண விவெங்கள்: 

 

1) பின்வரும் நிறலகளில் வட்டி விதிக்கப்படும்; 

• ரேலுத்த சவண்டிய ரமாத்தத் ரதாறக, பணம் ரேலுத்த சவண்டிய 

சததிக்குள் ரேலுத்தப்படாவிட்டால், முந்றதய நிலுறவத் ரதாறககள் 

முழுறமயாக ரேலுத்தப்படும் வறெ, ரமாத்த நிலுறவத் ரதாறக 

மற்றும் அறனத்து புதிய பாிவர்த்தறனகளுக்கும் (பாிவர்த்தறன 

சததியிலிருந்து) வட்டி விதிக்கப்படும். 

• பணரமடுக்கும் சததியிலிருந்து பணம் ரேலுத்தும் சததி வறெ 

அறனத்து ரொக்கப்பண முன்பணங்களுக்கும் 

• பணம் ரேலுத்த சவண்டிய சததிக்குப் பிைகு ரேலுத்த சவண்டிய 

குறைந்தபட்ேத் ரதாறக ரேலுத்தப்படாவிட்டால், காலம் கடந்து 

ரேலுத்துவதற்கான கட்டணம் / வட்டி விதிக்கப்படும் 

•  பிை கிரெடிட் கார்டு கணக்குகளில் இருந்து இருப்பு பாிமாற்ைங்கள் 

இருக்கும்பட்ேத்தில், வங்கியாளாின் காசோறல / NEFT 

வழங்கப்பட்ட சததியிலிருந்து, மாற்ைப்பட்ட ரதாறக மற்றும் உங்கள் 

கார்டு கணக்கில் நிலுறவயில் உள்ள எந்தரவாரு பர்சேஸ் 

ரதாறகயின் மீது நிதிக் கட்டணங்கள் உடனடியாக ேிறுகச் ேிறுகச் 

சேரும். 

 

2) கார்டு கணக்கு முடிக்கப்பட்ட பிைகும், கார்டில் உள்ள நிலுறவத் 

ரதாறக முழுறமயாக ரேலுத்தப்படும் வறெ, சமசல குைிப்பிட்டுள்ள 

நிதிக் கட்டணங்கள் ரதாடர்ந்து ரேலுத்தப்பட சவண்டும். 

 



 

 

3) பிை கட்டணங்கள் & ரேலவுகள் 

 

ரொக்கப் பணரமடுத்தலுக்கான 

கட்டணங்கள்** 

ரொக்கப் பண ரதாறகயின் 2.5% 

(குறைந்தபட்ேம். ரூ 500); 

ஆக்ேிஸ் சபங்க்  பர்கண்டி 

பிறெசவட், ாிஸர்வ் & சமக்னஸ் 

கிரெடிட் கார்டுக்கு விலக்கு 

அளிக்கப்பட்டது 

 

கிறளகளில் ரொக்கப் பணம் 

ரேலுத்துவதற்கான கட்டணம் 

ரூ. 100 

 பர்கண்டி பிறெசவட் கிரெடிட் 

கார்டுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டது 

 

கார்டு மாற்றுக் கட்டணம் 

  ரூ.100 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் ஏஸ் கிரெடிட் கார்டு, 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் விஸ்தாொ 

இன்ஃபினிட் கிரெடிட் கார்டு 

, ஆக்ேிஸ் சபங்க் விஸ்தாொ 

ேிக்சநச்ேர் கிரெடிட் கார்டு 

, ஆக்ேிஸ் சபங்க் விஸ்தாொ கிரெடிட் 

கார்டு 

, சமக்னஸ், மற்றும் ாிஸர்வ் கிரெடிட் 

கார்டு 

, பர்கண்டி பிறெசவட் கிரெடிட் 

கார்டு 

, ஆக்ேிஸ் சபங்க் ஆொ (Aura) 

கிரெடிட் கார்டு 

, ஆக்ேிஸ் சபங்க் அட்லஸ் கிரெடிட் 

கார்டு ஆகியவற்றுக்கு விலக்கு 

அளிக்கப்பட்டது 

நகல் ஸ்சடட்ரமண்ட் கட்டணம் விலக்கு அளிக்கப்பட்டது 

பர்கண்டி பிறெசவட் கிரெடிட் 

கார்டுக்கு காலம் கடந்து 

ரேலுத்துவதற்கான கட்டணம் 

 

விலக்கு அளிக்கப்பட்டது 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் ஏஸ் கிரெடிட் 

கார்டுக்கு காலம் கடந்து 

ரேலுத்துவதற்கான கட்டணம் 

ரேலுத்தப்பட சவண்டிய ரமாத்த 

ரதாறக ரூ 100க்கு குறைவாக 

இருந்தால் - ஒன்றுமில்றல (nil)  



 

 

 

 

ரேலுத்தப்பட சவண்டிய ரமாத்த 

ரதாறக ரூ. 101 - ரூ. 300க்கு 

இறடயில் இருந்தால் - ரூ. 100 

ரேலுத்தப்பட சவண்டிய ரமாத்த 

ரதாறக ரூ. 301 - ரூ. 1,000 க்கு 

இறடயில் இருந்தால் - ரூ. 300 

ரேலுத்தப்பட சவண்டிய ரமாத்த 

ரதாறக ரூ. 1,001 - ரூ. 5,000 க்கு 

இறடயில் இருந்தால் - ரூ. 500 

ரேலுத்தப்பட சவண்டிய ரமாத்த 

ரதாறக ரூ. 5,001 - 

ரூ. 10,000 க்கு இறடயில் 

இருந்தால் - ரூ. 600 

ரேலுத்தப்பட சவண்டிய ரமாத்த 

ரதாறக ரூ 10,001 மற்றும் அதற்கு 

சமல் இருந்தால் - ரூ. 700 

பிை கார்டுகளுக்கு காலம் கடந்து 

ரேலுத்துவதற்கான கட்டணம் 

 

ரேலுத்தப்பட சவண்டிய ரமாத்த 

ரதாறக ரூ. 300 என்ைால் - 

ஒன்றுமில்றல (nil) 

ரேலுத்தப்பட சவண்டிய ரமாத்த 

ரதாறக ரூ. 301 மற்றும் ரூ. 500 க்கு 

இறடயில் இருந்தால் - ரூ. 100 

ரேலுத்தப்பட சவண்டிய ரமாத்த 

ரதாறக ரூ. 501 மற்றும் ரூ.1000 

க்கு இறடயில் இருந்தால் - ரூ. 500 

ரேலுத்தப்பட சவண்டிய ரமாத்த 

ரதாறக ரூ.1001 மற்றும் ரூ.10,000 

க்கு இறடயில் இருந்தால் - ரூ. 500 

ரேலுத்தப்பட சவண்டிய ரமாத்த 

ரதாறக ரூ.10,001 மற்றும் 

ரூ.25,000 க்கு இறடயில் இருந்தால் 

- ரூ. 750 

ரேலுத்தப்பட சவண்டிய ரமாத்த 

ரதாறக ரூ.25,001 மற்றும் 

ரூ.50,000 க்கு இறடயில் இருந்தால் 

- ரூ. 1,000 

ரேலுத்தப்பட சவண்டிய ரமாத்த 

ரதாறக ரூ.50,000க்கு சமல் 

இருந்தால் - ரூ. 1,000 



 

 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் ஏஸ் கிரெடிட் 

கார்டுக்கு ஓவர்-லிமிட் 

அபொதம்***  

 

வெம்புக்கு அதிகமான ரதாறகயின் 

3% (குறைந்தபட்ேம். ரூ. 500) 

பிை ஆக்ேிஸ் சபங்க் கிரெடிட் 

கார்டுகளுக்கு ஓவர்-லிமிட் 

அபொதம் *** 

வெம்புக்கு அதிகமான ரதாறகயின் 

2.5%  

(குறைந்தபட்ேம். ரூ 500) 

பர்கண்டி பிறெசவட் கிரெடிட் 

கார்டுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டது 

 

ோர்ஜ் ஸ்லிப் மீட்ரடடுப்பு 

கட்டணம் அல்லது நகல் 

சகாாிக்றக கட்டணம் 

விலக்கு அளிக்கப்பட்டது 

ரவளியூர் காசோறல கட்டணம் விலக்கு அளிக்கப்பட்டது 

திருப்பி அனுப்பப்பட்ட அல்லது 

ஏற்கப்படாத காசோறல 

கட்டணம் அல்லது ஆட்சடா 

ரடபிட் ாிவர்ஸல் 

(வங்கி A/c இல் பணம் இல்றல) 

ரேலுத்த சவண்டிய ரதாறகயின் 2% 

குறைந்தபட்ேம் ரூ.450, அதிகபட்ேம் 

ரூ. 1,500,க்கு உட்பட்டு பர்கண்டி 

பிறெசவட் கிரெடிட் கார்டுக்கு 

விலக்கு அளிக்கப்பட்டது 

 

 

ெயில்சவ டிக்ரகட்டுகறள 

வாங்கும்சபாது அல்லது ெத்து 

ரேய்யும்சபாது கூடுதல் 

கட்டணம் 

IRCTC / இந்திய இெயில்சவ 

பாிந்துறெத்தபடி 

எாிரபாருள் பாிவர்த்தறன 

கூடுதல் கட்டணம் 

 

 

பாிவர்த்தறன ரதாறகயின் 1% (ரூ. 

400 முதல் ரூ. 4,000 வறெயிலான 

எாிரபாருள் பாிவர்த்தறனகளுக்குத் 

ாீஃபண்ட் ரேய்யப்படும். 

அதிகபட்ே நன்றமகள் மாதத்திற்கு 

ரூ. 400 வறெ; ரூ. 250 வறெ ப்றெட் 

பிளாட்டினத்திற்கு மட்டும். 

றம ோய்ஸ், நிசயா, பஸ் (Buzz), 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் விஸ்தாொ கிரெடிட் 

கார்டு & ஆக்ேிஸ் சபங்க் விஸ்தாொ 

ேிக்சநச்ேர் கிரெடிட் கார்டு 

ஆகியவற்ைிற்கு ாீஃபண்ட் 

ரபாருந்தாது) 

 



 

 

எாிரபாருள் கூடுதல் கட்டணத்திற்கு 

விதிக்கப்படும் வாிகள் (ஏசதனும் 

இருந்தால்) விலக்கு அளிக்கப்படாது 

மற்றும் கார்டு றவத்திருப்பவொல் 

ஏற்கப்பட சவண்டும் என்பறத 

நிறனவில் ரகாள்ளவும். 

அந்நிய ரேலாவணி 

பாிவர்த்தறன கட்டணம்**** 

 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் சமக்னஸ் கிரெடிட் 

கார்டுக்கு பாிவர்த்தறன மதிப்பில் 

2%; 

 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் ாிஸர்வ் கிரெடிட் 

கார்டுக்கு பாிவர்த்தறன மதிப்பில் 

1.5%; 

 

பர்கண்டி பிறெசவட்டிற்கு 

ஒன்றுமில்றல (nil); 

 

மற்ை அறனத்து கார்டுகளுக்கும் 

பாிவர்த்தறன மதிப்பில் 3.50%  

பாிவர்த்தறனகளுக்கான 

ரமாறபல் விழிப்பூட்டல்கள் 

விலக்கு அளிக்கப்பட்டது 

ஹாட் லிஸ்டிங் கட்டணங்கள் விலக்கு அளிக்கப்பட்டது 

இருப்பு விோெறணக் கட்டணம் விலக்கு அளிக்கப்பட்டது 

 

குைிப்பு: i) இந்திய அெோங்கத்தால் அைிவிக்கப்பட்ட GST, அறனத்து 

கட்டணங்கள், வட்டி மற்றும் பிை கட்டணங்களுக்கும் ரபாருந்தும், சமலும் 

இந்திய அெேின் ரதாடர்புறடய ஒழுங்குமுறைகளின்படி மாற்ைத்திற்கு 

உட்பட்டது. 

ii) வாடிக்றகயாளருக்கு குறைந்தபட்ேம் ஒரு மாதமாவது உாிய 

அைிவிப்புடன், அவ்வப்சபாது ஏசதனும் ரேலவுகள் அல்லது 

கட்டணங்கறள மாற்றுவதற்கு அல்லது ஏசதனும் புதிய ரேலவுகள் 

அல்லது கட்டணங்கறள, ரபாருந்தும் வறகயில், 

அைிமுகப்படுத்துவதற்கான உாிறம வங்கிக்கு உள்ளது. 



 

 

* காலம் கடந்து பணம் ரேலுத்துவதற்கான கட்டணம்: பணம் 

ரேலுத்தப்படாமல் இருந்தாசலா அல்லது ரேலுத்த சவண்டிய சததிக்குள் 

குறைந்தபட்ேத் ரதாறகறய விடக் குறைவாக பணம் 

ரேலுத்தப்பட்டிருந்தாசலா கார்டு றவத்திருப்பவாிடம் காலம் கடந்து 

ரேலுத்துவதற்கான கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். காலம் கடந்து 

ரேலுத்துவதற்கான கட்டணத்றதத் தவிர்க்க, பணம் ரேலுத்த சவண்டிய 

சததி அன்று அல்லது அதற்கு முன் ஆக்ேிஸ் சபங்க் கிரெடிட் கார்டு 

கணக்கில் க்ளியர் ஃபண்ட்ஸ் வெவு றவக்கப்பட சவண்டும். 

**ரொக்கப்பணரமடுத்தல் (சகஷ் வித்ட்ொவல்) கட்டணம்: கார்டு 

றவத்திருப்பவர், கிரெடிட் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்த சபாது 

சதர்ந்ரதடுக்கப்பட்ட அவர்களின் பயன்பாட்டு விருப்பத்றதப் ரபாறுத்து, 

குைிப்பிட்ட ATMகளுடனான ஆக்ேிஸ் சபங்க் கிரெடிட் கார்டின் 

இணக்கத்தன்றமக்கு ஏற்ப இந்தியா அல்லது ரவளிநாடுகளில் உள்ள 

ATMகளில் இருந்து பணரமடுக்க ஆக்ேிஸ் சபங்க் கிரெடிட் கார்றடப் 

பயன்படுத்தலாம். அத்தறகய பணரமடுத்தல்களுக்கு சமசல 

குைிப்பிடப்பட்ட கட்டணங்களின்படி பாிவர்த்தறனக்கான கட்டணம் 

விதிக்கப்படும் மற்றும் கார்டு றவத்திருப்பவருக்கு அடுத்த 

ஸ்சடட்ரமண்ட்டில் பில் ரேய்யப்படும். இந்தக் கட்டணங்கள் வங்கிக் 

கட்டணங்கள் மட்டுசம. ேில ATMகள் பணம் பணரமடுத்தலுக்கான 

கட்டணங்கறள விதிக்கும், அறவ வங்கியுடன் ரதாடர்புறடயறவ அல்ல. 

***அளவுக்கதிக-வெம்பு (ஓவர்-லிமிட்) கட்டணம்: கிரெடிட் வெம்றப விட 

அதிகமான கிரெடிட் ரதாறக உள்ள ேில பாிவர்த்தறனகளுக்கு வங்கி 

ஒப்புதல் அளிக்கலாம் கார்டு றவத்திருப்பவர் அறத மீை முயற்ேிக்கும் 

சபாது, ஓவர்-லிமிட் ரதாறகயின் 2.5% (குறைந்தபட்ேம் ரூ 500க்கு 

உட்பட்டு) ஓவர்-லிமிட் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். கட்டணங்கள் 

அல்லது வட்டிக் ோர்ஜ்கள் காெணமாக ஓவர்-லிமிட் நிறல ஏற்படலாம். 

****அந்நிய ரேலாவணியில் கட்டணங்கள்: இந்திய ரூபாய் அல்லாத சவறு 

ரேலாவணி நாணயத்தில் பாிவர்த்தறன ரேய்தால், அந்த பாிவர்த்தறன 

இந்திய ரூபாயாக மாற்ைப்படும். ஆக்ேிஸ் சபங்குடன் பாிவர்த்தறன 

ரேட்டில் ரேய்யப்பட்ட சததியில் மாற்ைம் நறடரபறும், இது 

பாிவர்த்தறன ரேய்யப்பட்ட அசத நாளன்று இல்லாமல் இருக்கலாம். 

பாிவர்த்தறன அரமாிக்க டாலாில் இல்றல என்ைால், அரமாிக்க 

டாலர்கள் மூலம், வசூலிக்கப்படும் ரதாறகறய அரமாிக்க டாலொக 

மாற்ைி, பின்னர் அரமாிக்க டாலர் ரதாறகறய இந்திய ரூபாயாக 

மாற்றுவதன் மூலம் மாற்ைப்படும். ரபாருந்தக்கூடிய ேட்டத்தின்படி ஒரு 

குைிப்பிட்ட விகிதம் சதறவப்படாவிட்டால், அரமாிக்க டாலாில் இருந்து 

இந்திய ரூபாயாக மாற்றும் விகிதம், VISA / மாஸ்டர்கார்டு வழங்கும் 

விகிதத்தில் இருக்கும், ரேட்டில்ரமன்ட் சததியில், அத்தறகய 

பாிவர்த்தறனகளில் ரேலாவணி நாணய மாற்ைக் காெணி மதிப்பீட்டால் 

(தற்சபாது 3.50%) அதிகாிக்கலாம். 



 

 

வாடிக்றகயாளொல் ரதாடங்கப்பட்ட அத்தறகய ரவளிநாட்டு 

பாிவர்த்தறனயின் ாீஃபண்ட்டுக்கு கூடுதலாக 3.5% கட்டணம் 

ரபாருந்தும். 

 

வட்டி கணக்கீட்டிற்கான எடுத்துக்காட்டு: 

முந்றதய பாக்கிகள் அறனத்றதயும் நீங்கள் முழுறமயாகச் 

ரேலுத்திவிட்டீர்கள் என்றும், உங்கள் கிரெடிட் கார்டு அக்கவுண்டில் 

எந்தத் ரதாறகயும் நிலுறவயில் இல்றல மற்றும் உங்கள் மாதாந்திெ 

ஸ்சடட்ரமண்ட் ஒவ்ரவாரு மாதமும் 20 ஆம் சததி உருவாக்கப்படும் 

என்றும் றவத்துக்ரகாள்சவாம். 

 

ஜூன் 12ஆம் சததி ரூ.25000க்கு வீட்டு உபசயாகப் ரபாருட்கறள 

வாங்கியுள்ளீர்கள், ஜூன் 15ஆம் சததி ATM இலிருந்து ரூ.5,000 

ரொக்கப்பணம் எடுத்தீர்கள் (சகஷ் வித்ட்ொவல்).  

சததி 
பாிவர்த்தறன 

வறக 
ரதாறக விளக்கம் 

ஜூன் 

12 
பர்சேஸ் ரூ .25,000 Dr 

கிரெடிட் கார்டு மூலம் 

ரேய்த பர்சேஸ் 

 

ஜூன் 

15 

ரொக்கப்பண

ரமடுத்தல் 

(சகஷ் 

வித்ட்ொவல்) 

ரூ .5,000 Dr 

கிரெடிட் கார்டு  மூலம் 

ரேய்த  

ரொக்கப்பணரமடுத்தல் 

(சகஷ் வித்ட்ொவல்) 

 

ஜூன் 

20 
வட்டி ரூ 35.50 Dr 

எடுக்கப்பட்ட 

ரொக்கப்பணம் (சகஷ் 

வித்ட்ொவல்) ரூ . 5,000* 6 

நாட்கள்* 

3.6%*12 மாதங்கள்/365 

நாட்கள் =  ரூ . 35.50 

ஜூன் 

20 

ரொக்கப்பண 

(சகஷ்) 

பாிவர்த்தறன 

கட்டணம் 

ரூ .500 Dr 

5000*2.5% =  ரூ . 125 

இது  ரூ . 500ஐ விட 

குறைவானது 

ஜூன்  

20 

வட்டிக்கான 

GST 
ரூ .6.39 Dr 

35.50*18% = 

ரூ .6.39 



 

 

 

ஜூன் 20ஆம் சததி உருவாக்கப்பட்ட உங்கள் மாதாந்திெ 

ஸ்சடட்ரமண்ட்டில் பின்வரும் உள்ளீடுகள் இருக்கும் 

 

தனிப்பட்ட பர்சேஸ் மற்றும் ாிவால்வ் சபாக்கு மற்றும் ரபாருந்தக்கூடிய 

வட்டி விகிதம் ஆகியவற்ைின் அடிப்பறடயில் உண்றமயான வட்டி 

கணக்கீடு மாறுபடும். ஜூன் 20ஆம் சததி ஸ்சடட்ரமண்ட்டுக்கு நீங்கள் 

ஜூறல 10ஆம் சததி பணம் ரேலுத்த சவண்டும். நீங்கள் ஜூறல 10ஆம் 

சததி ரூ.5000 ரேலுத்தி, ஜூறல 11ஆம் சததி ரூ.10,000 க்கு பர்சேஸ் 

ரேய்தால், ஜூறல 20ஆம் சததி உருவாக்கப்படும் உங்கள் மாதாந்திெ 

ஸ்சடட்ரமண்ட்டில் உள்ளீடுகள் பின்வருமாறு இருக்கும்: 

 

 சததி பாிவர்த்தறன 

வறக 

ரதாறக விளக்கம் 

ரதாடக்க இருப்பு ரூ 

30,631.89 

Dr 

முந்றதய 

ஸ்சடட்ரமண்ட்டிலிருந்து 

முன் ரகாண்டு வெப்பட்ட 

இருப்பு 

ஜூ

றல 

10 

சபரமண்ட் ரூ. 5,000 Cr முந்றதய ஸ்சடட்ரமண்ட் 

நிலுறவத் ரதாறகக்கான 

கட்டணம் 

ஜூ

றல 

11 

பர்சேஸ் ரூ. 10,000 

Dr 

கிரெடிட் கார்டு மூலம் 

ரேய்யப்பட்ட பர்சேஸ் 

 

ஜூ

றல 

20 

வட்டி ரூ. 1,413.85 

Dr 

ரூ 1,413.85 

குைித்த விவெக் கூறுகள்: 

 

a) ஜூன் 12ஆம் சததி முதல் ஜூறல 20ஆம் சததி வறெ (39 

நாட்கள்) ரூ. 25,000 க்கு மாதத்திற்கு @ 3.6% வட்டி [ரூ. 

25,000 x 3.6% x 39 நாட்கள் x 12 மாதங்கள் / 365 நாட்கள் = 

ரூ. 1153.97]. 

 

b) ஜூன் 21 ஆம் சததி முதல் ஜூறல 10 ஆம் சததி வறெ (20 

நாட்கள்) ரூ. 5,000 க்கு மாதத்திற்கு @ 3.6% வட்டி [5000 x 

ஜூன் 

20 

கட்டணத்திற்

கான GST 
ரூ .90.00 Dr 

500*18% = 

ரூ .90 

முடிவு இருப்பு 
ரூ .30,631.89 

Dr 

ரேலுத்த சவண்டிய 

ரமாத்த கட்டணம் 



 

 

3.6% x 20 நாட்கள் x 12 மாதங்கள் / 365 நாட்கள் = ரூ. 

118.36]. 

 

c) ஜூறல 11 ஆம் சததி முதல் ஜூறல 20 ஆம் சததி வறெ (10 

நாட்கள்) ரூ. 10,000 க்கு மாதத்திற்கு @ 3.6% வட்டி [ரூ. 

10,000 x 3.6% x 10 நாட்கள் x 12 மாதங்கள் / 365 நாட்கள் = 

118.36]. 

 

d) ஜூன் 20 ஆம் சததி முதல் ஜூறல 20 ஆம் சததி வறெ (31 

நாட்கள்) 631.39 க்கு வட்டி (வட்டி + பாிவர்த்தறன 

கட்டணம் + கறடேி ஸ்சடட்ரமண்ட்டில் விதிக்கப்பட்ட வாி) 

மாதத்திற்கு @ 3.6% [ரூ. 631.39 x 3.6% x 31 நாட்கள் x 12 

மாதங்கள் / 365 நாட்கள் = ரூ. 23.16]. 

 

ஜூறல 

20ஆம் 

சததி 

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

ரூ. 254.49 

முடிவு இருப்பு ரூ. 37300.23 Dr 
ரேலுத்த சவண்டிய 

ரமாத்த கட்டணம் 

 

தனிப்பட்ட பர்சேஸ் மற்றும் ாிவால்வ் சபாக்கு மற்றும் ரபாருந்தக்கூடிய 

வட்டி விகிதம் ஆகியவற்ைின் அடிப்பறடயில் உண்றமயான வட்டி 

கணக்கீடு மாறுபடும். ஒவ்ரவாரு மாதமும் குறைந்தபட்ே கட்டணத்றத 

மட்டும் ரேலுத்தினால், உங்கள் நிலுறவத் ரதாறகக்கான வட்டி 

ரேலுத்துதலுடன், பல ஆண்டுகளுக்கு திருப்பிச் ரேலுத்தும் நிறல 

ஏற்படும். 

 

 

 

பர்கண்டி ப்றெசவட்-ற்கான வட்டி கணக்கீடுக்கான எடுத்துக்காட்டு: 

 

முந்றதய பாக்கிகள் அறனத்றதயும் நீங்கள் முழுறமயாகச் 

ரேலுத்திவிட்டீர்கள் என்றும், உங்கள் கிரெடிட் கார்டு அக்கவுண்டில் 

எந்தத் ரதாறகயும் நிலுறவயில் இல்றல மற்றும் உங்கள் மாதாந்திெ 

ஸ்சடட்ரமண்ட் ஒவ்ரவாரு மாதமும் 20ஆம் சததி உருவாக்கப்படும் என்றும் 

றவத்துக்ரகாள்சவாம். 

 

ஜூன் 12ஆம் சததி ரூ.25000க்கு வீட்டு உபசயாகப் ரபாருட்கறள 

வாங்கியுள்ளீர்கள், ஜூன் 15ஆம் சததி ATM இலிருந்து ரூ.5,000 

ரொக்கப்பணம் எடுத்தீர்கள் (சகஷ் வித்ட்ொவல்).  



 

 

ஜூன் 20ஆம் சததி உருவாக்கப்பட்ட உங்கள் மாதாந்திெ 

ஸ்சடட்ரமண்ட்டில் 

பின்வரும் உள்ளீடுகள் இருக்கும்: 

 

சததி பாிவர்த்தறன 

வறக 

ரதாறக விளக்கம் 

ஜூன் 

12 

பர்சேஸ் 

 

ரூ. 25,000 Dr கிரெடிட் கார்டு 

மூலம் ரேய்யப்பட்ட 

பர்சேஸ் 

 

ஜூன் 

15 

பணரமடுத்த

ல் 

ரூ. 5,000 Dr கிரெடிட் கார்டு 

மூலம் 

பணரமடுத்தல் 

முடிவு இருப்பு ரூ. 30,000.00 

Dr 

ரேலுத்த சவண்டிய 

ரமாத்த ரதாறக 

 

தனிப்பட்ட பர்சேஸ் மற்றும் ாிவால்வ் சபாக்கு மற்றும் ரபாருந்தக்கூடிய 

வட்டி விகிதம் ஆகியவற்ைின் அடிப்பறடயில் உண்றமயான வட்டி 

கணக்கீடு மாறுபடும். ஜூன் 20ஆம் சததி ஸ்சடட்ரமண்ட்டுக்கு நீங்கள் 

ஜூறல 10ஆம் சததி பணம் ரேலுத்த சவண்டும். நீங்கள் ஜூறல 10ஆம் சததி 

ரூ.5000 ரேலுத்தி, ஜூறல 11ஆம் சததி ரூ.10,000 க்கு பர்சேஸ் ரேய்தால், 

ஜூறல 20ஆம் சததி உருவாக்கப்படும் உங்கள் மாதாந்திெ 

ஸ்சடட்ரமண்ட்டில் உள்ளீடுகள் பின்வருமாறு இருக்கும்: 

 

 சததி பாிவர்த்தறன 

வறக 

ரதாறக விளக்கம் 

ரதாடக்க இருப்பு 

ரூ. 

30,000.00 

Dr 

முந்றதய 

ஸ்சடட்ரமண்ட்டிலிரு

ந்து முன் ரகாண்டு 

வெப்பட்ட இருப்பு 

ஜூ

றல 

10 ஆம் 

சததி 

சபரமண்ட் 

ரூ. 5,000 Cr 

முந்றதய 

ஸ்சடட்ரமண்ட் 

நிலுறவத் 

ரதாறகக்கான 

கட்டணம் 

ஜூ

றல 

20 ஆம் 

சததி 

வட்டி 

ரூ. 1,168.69 

Dr 

ரூ. 1168.69 

குைித்த விவெக் 

கூறுகள் கீசழ 



 

 

ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளது

: 

ஜூ

றல 

11 ஆம் 

சததி 

பர்சேஸ் 

ரூ. 10,000 

Dr 

கிரெடிட் கார்டு மூலம் 

ரேய்யப்பட்ட பர்சேஸ் 

 

 

ஜூன் 12 ஆம் சததி முதல் ஜூறல 20 ஆம் சததி வறெ (39 நாட்கள்) ரூ. 

25,000 க்கு மாதத்திற்கு @ 1.50% வட்டி [ரூ. 25,000 x 1.50% x 39 நாட்கள் 

x 12 மாதங்கள் / 365 நாட்கள் = ரூ. 480.29]. 

 

ஜூன் 15 ஆம் சததி முதல் ஜூறல 10 ஆம் சததி வறெ (26 நாட்கள்) ரூ. 5,000 

க்கு மாதத்திற்கு @ 1.50% வட்டி [5000 x 2.95% x 26 நாட்கள் x 12 

மாதங்கள் / 365 நாட்கள் = ரூ. 64.10]. 

ஜூறல 11 ஆம் சததி முதல் ஜூறல 20 ஆம் சததி வறெ (10 நாட்கள்) ரூ. 

10,000 க்கு மாதத்திற்கு @ 1.50% வட்டி [ரூ. 10,000 x 2.95% x 10 நாட்கள் 

x 12 மாதங்கள் / 365 நாட்கள் = 49.32]. 

 

ஜூறல 

20ஆம் 

சததி GST ரூ. 206.85 Dr 

ரூ. 1,149.17*18% = 

ரூ. 206.85 

முடிவு இருப்பு ரூ. 36,685.36 Dr 

ரேலுத்த சவண்டிய 

ரமாத்த ரதாறக 

 

B) காலம் கடந்து ரேலுத்துவதற்கான கட்டணக் கணக்கீடு 

 

பணம் ரேலுத்தப்படாமல் இருந்தாசலா அல்லது ரேலுத்த சவண்டிய 

சததிக்குள் குறைந்தபட்ேத் ரதாறகறய விடக் குறைவாக பணம் 

ரேலுத்தப்பட்டிருந்தாசலா கார்டு றவத்திருப்பவாிடம் காலம் கடந்து 

ரேலுத்துவதற்கான கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். காலம் கடந்து 

ரேலுத்துவதற்கான கட்டணத்றதத் தவிர்க்க, பணம் ரேலுத்த 

சவண்டிய சததி அன்று அல்லது அதற்கு முன் ஆக்ேிஸ் சபங்க் கிரெடிட் 

கார்டு கணக்கில் க்ளியர் ஃபண்ட்ஸ் வெவு றவக்கப்பட சவண்டும். 

 

C) கிரெடிட் மற்றும் ரொக்கப்பணரமடுத்தல் (சகஷ் வித்ட்ொவல்) /முன் 

பண (ஆட்வான்ஸ்) கட்டணம் 

• கிரெடிட் வெம்பு: இது கார்டு றவத்திருப்பவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட வெம்பு 

ஆகும். அறனத்து பாிவர்த்தறனகள், கட்டணங்கள் மற்றும் ரேலவுகள் 

உட்பட ரமாத்த நிலுறவத் ரதாறக இந்த வெம்றப மீைக்கூடாது. 



 

 

• ரொக்கப்பண (சகஷ்) வெம்பு: இது கார்டு றவத்திருப்பவருக்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட ரொக்க முன்பண வெம்பு ஆகும். இந்த வெம்பு கிரெடிட் 

வெம்றப விட குறைவானதாகும், சமலும் இது ஒட்டுரமாத்த கிரெடிட் 

வெம்பின் ேப்ரேட் ஆகும். 

 

ATMகளில் இருந்து எடுக்கப்படும் பணத்திற்கு பாிவர்த்தறன 

கட்டணம் விதிக்கப்படுகிைது. சம.லும், ேில்லறை பர்சேஸ்களில், 

வட்டித் திெட்டல் பணம் ரேலுத்த சவண்டிய சததியில் 100% இருப்புத் 

ரதாறகறயச் ரேலுத்துவறதப் ரபாறுத்தது, அது சபாலல்லாமல் 

பணப் பாிவர்த்தறனகளுக்கு எப்சபாதும் பாிவர்த்தறன 

சததியிலிருந்து வட்டிறயப் ரபைலாம். 

 

• கிறடக்கக்கூடிய கிரெடிட் வெம்பு: எந்த சநெத்திலும் கிறடக்கக்கூடிய 

கிரெடிட் வெம்பு என்பது ஒதுக்கப்பட்ட கிரெடிட் வெம்புக்கும் அந்த 

சநெத்தில் கார்டில் உள்ள நிலுறவத் ரதாறகக்கும் உள்ள 

வித்தியாேமாகும். முதன்றம கார்டு றவத்திருப்பவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 

இந்த கிரெடிட் வெம்றப ஆட்-ஆன் கார்டு றவத்திருப்பவர்(கள்) 

பகிர்ந்து ரகாள்வார்கள். 

 

 

• கிறடக்கக்கூடிய ரொக்கப்பண வெம்பு (சகஷ் லிமிட்): எந்த 

சநெத்திலும் கிறடக்கக்கூடிய ரொக்கப்பண வெம்பு, ஒதுக்கப்பட்ட 

ரொக்கப்பண வெம்புக்கும் அந்த சநெத்தில் கார்டில் நிலுறவயில் 

உள்ள ரொக்கப்பண இருப்புக்கும் உள்ள வித்தியாேமாகும். 

• ேர்வசதே வெம்பு: ேர்வசதே வெம்பு என்பது வாடிக்றகயாளருக்கு 

ேர்வசதே பயன்பாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட வெம்பு. கிரெடிட் கார்டுக்கு 

விண்ணப்பிக்கும் சபாது ேர்வசதே பயன்பாட்றடத் சதர்ந்ரதடுத்த 

வாடிக்றகயாளர்களுக்கு மட்டுசம இது ரபாருந்தும். இது உங்கள் 

ரவல்கம் கிட்டில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள ேர்வசதே வெம்பின்படி உள்ளது 

 

• கிரெடிட், ரொக்கப்பணம் (சகஷ்) மற்றும் ேர்வசதே (ஏசதனும் 

இருந்தால்) வெம்பு கார்டு றவத்திருப்பவர் ஒவ்ரவாருவருக்கும் 

மாறுபடும். கார்றட ரடலிவாி ரேய்யும் சபாது வெசவற்பு கடிதத்தின் 

மூலம் கார்டு றவத்திருப்பவருக்கு ரதாிவிக்கப்படும், சமலும் கார்டு 

றவத்திருப்பவருக்கு அனுப்பப்படும் மாதாந்திெ ஸ்சடட்ரமண்ட்டிலும் 

கூைப்படும். ஒவ்ரவாரு மாதாந்திெ ஸ்சடட்ரமண்ட்றட உருவாக்கும் 

சபாது கிறடக்கும் கிரெடிட் வெம்பு கூைப்பட்ட ஸ்சடட்ரமண்ட்டின் 

ஒரு பகுதியாக வழங்கப்படுகிைது. 

 



 

 

• பல கார்டுகள்-வெம்பு பகிர்தல்: ஆக்ேிஸ் சபங்க் அதன் ரோந்த 

விருப்பத்தின் சபாில் கார்டு றவத்திருப்பவர் ஏற்கனசவ 

றவத்திருக்கும் கார்டு வறகயிலிருந்து சவறுபட்ட கார்டு வறகறய 

வழங்குவதற்கான உாிறமறய ரகாண்டுள்ளது. எந்தரவாரு 

கிரெடிட் கார்டிலும் எந்த சநெத்திலும் கிரெடிட் வெம்புகள் மற்றும் 

ரொக்கப்பண வெம்புகள் ஆக்ஸிஸ் சபங்கின் தனிப்பட்ட 

விருப்பத்திற்கு உட்பட்டறவ. உங்களின் அறனத்து ஆக்ேிஸ் 

சபங்க் கிரெடிட் கார்டுகளிலும் கிரெடிட் வெம்பு பகிெப்பட்டுள்ளது. 

உங்கள் ஆக்ஸிஸ் சபங்க் கிரெடிட் கார்டில் தனித்தனியாக உள்ள 

ரவவ்சவறு கிரெடிட் வெம்புகறளப் ரபாருட்படுத்தாமல், 

ஒருங்கிறணந்த பயன்பாடு பகிெப்பட்ட வெம்பிற்கு 

மட்டுப்படுத்தப்படும். தனிப்பட்ட கார்டு ரலவலில் அல்லது 

வாடிக்றகயாளர் ரலவலில் பகிெப்பட்ட கிரெடிட் வெம்புகள் வங்கி 

அடிப்பறடயிலான தற்சபாதுள்ள உள் வழிகாட்டுதல்களின் 

விருப்பத்தின் சபாில் தீர்மானிக்கப்படுகின்ைன. கிரெடிட் கார்டுக்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட கிரெடிட் வெம்றப மீறும் சூழ்நிறலகளில் நியம 

வெம்புக் கட்டணங்கள் ரபாருந்தும். 

 

• பயன்பாட்டிற்கான RBI வழிகாட்டுதல்கள் 

RBI வழிகாட்டுதல்களின்படி, அறனத்து கார்டுகளும் இந்தியாவில் 

உள்ள ரதாடர்பு அடிப்பறடயிலான பயன்பாட்டு இடங்களில் 

மட்டுசம பயன்படுத்தப்படும் (ATMகள் மற்றும் POS அதாவது 

பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் ோதனங்கள்). ஆக்ேிஸ் ரமாறபல் ஆப், 

இன்டர்ரநட் சபங்கிங் வழியாக காண்டாக்ட்ரலஸ், 

இன்டர்சநஷனல், ஆன்றலன் பாிவர்த்தறனகறள இயக்குவதன் 

மூலம் அல்லது முடக்குவது மூலம் அல்லது கஸ்டமர் சகறெ 

ரதாடர்புரகாள்வதன் மூலம் / அருகிலுள்ள கிறளக்கு வருறக 

தருவதன் மூலம் எப்சபாது சவண்டுமானாலும் உங்கள் 

பயன்பாட்டு விருப்பத்சதர்றவ அறமக்கலாம் அல்லது மாற்ைலாம் 

மற்றும் உங்கள் கார்டில் பாிவர்த்தறன வெம்புகறள 

நிர்வகிக்கலாம். உங்கள் கார்டின் முன் முகத்தில் உள்ள 

காண்டாக்ட்ரலஸ் ேின்னம், கார்டு காண்டாக்ட்ரலஸ் ஏற்புக்குத் 

தயாொக இருப்பறதக் குைிக்கிைது. உங்கள் கார்டு பிளாஸ்டிக் 

சமசல குைிப்பிடப்பட்ட பாிவர்த்தறனகளில் எதற்கும் 

ரபாருந்தவில்றல என்ைால், உங்களால் 

விருப்பத்சதர்வுகள்/வெம்புகறள இயக்கசவா அல்லது முடக்கசவா 

முடியாது, உங்கள் சகாாிக்றகக்கு தயவுரேய்து கஸ்டமர் சகறெ 

அறழக்கவும் அல்லது  கிறளக்கு வருறக தெவும். 

D) கிரெடிட் – இல்லா காலகட்டம் 



 

 

பாிவர்த்தறன சததிறயப் ரபாறுத்து வட்டி - இல்லா ேலுறகக் கால 

அளவு 20 முதல் 50 நாட்கள் வறெ இருக்கலாம். 

 

ேலுறகக் காலத்றதக் கணக்கிடுவதற்கான விளக்க உதாெணம்: ஜூன் 

20ஆம் சததி முதல் ஜூறல 20 ஆம் சததி வறெயிலான காலகட்டத்தின் 

ஸ்சடட்ரமண்ட்டுக்கு, பணம் ரேலுத்த சவண்டிய சததி ஆகஸ்ட் 10 ஆம் 

சததி ஆகும். பணம் ரேலுத்த சவண்டிய சததியின்படி முந்றதய மாத 

ஸ்சடட்ரமண்ட்டின் ரமாத்தத் ரதாறகறய நீங்கள் 

ரேலுத்திவிட்டீர்கள் என்று றவத்துக் ரகாண்டால், ேலுறக காலம்: 

 

1. ஜூன் 24 சததியிட்ட பர்சேஸுக்கு, ஜூன் 24 ஆம் சததி முதல் ஆகஸ்ட் 

10 ஆம் சததி வறெ அதாவது 47 நாட்கள் வறெ வட்டி-இல்லா ேலுறகக் 

காலம். 

 

2. ஜூறல 14 சததியிட்ட பர்சேஸுக்கு, ஜூறல 18 ஆம் சததி முதல் 

ஆகஸ்ட் 10 ஆம் சததி வறெ அதாவது 23 நாட்கள் வறெ வட்டி-இல்லா 

ேலுறகக் காலம். எனசவ, பர்சேஸ் சததிறயப் ரபாறுத்து ேலுறக 

காலம் மாறுபடலாம். இருப்பினும், முந்றதய மாதத்திற்கான ரமாத்தத் 

ரதாறகறய ரேலுத்த சவண்டிய சததிக்குள் ரேலுத்தவில்றல என்ைால், 

இலவே கிரெடிட் காலம் கடந்துவிடும் மற்றும் வட்டி - இல்லா காலம் 

எதுவும் இருக்காது. ரொக்க முன்பணங்களுக்கு, பாிவர்த்தறன 

சததியிலிருந்து பணம் ரேலுத்தும் சததி வறெ வட்டி விதிக்கப்படும். 

 

E) பில்லிங் மற்றும் ஸ்சடட்ரமண்ட் 

 

i] பில்லிங் ஸ்சடட்ரமண்ட் – கால இறடரவளி மற்றும் அனுப்பும் 

முறை: வங்கியின் பதிவுகளில் உள்ளபடி, வங்கி உங்கள் அஞ்ேல் 

முகவாி / மின்னஞ்ேல் முகவாிக்கு, ஏசதனும் பாிவர்த்தறன அல்லது 

கார்டு கணக்கில் 100 ரூபாய்க்கு சமல் நிலுறவயில் இருந்தால், ஒரு 

மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஸ்சடட்ரமண்ட் / இ- ஸ்சடட்ரமண்ட்றட 

அனுப்பும். ஸ்சடட்ரமண்ட்றட ரபைாதது இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 

உங்கள் கடறமரபாறுப்புகள் மற்றும் கடன்ரபாறுப்புகறளப் 

பாதிக்காது, சமலும் நீங்கள் பணம் ரேலுத்த சவண்டிய சததிக்குள் 

கார்டில் உள்ள நிலுறவத் ரதாறகறய நீங்கள் ரேலுத்த 

சவண்டியிருக்கும். 

 

ii] வணிக நிறுவனங்களிடமிருந்து ரபைப்பட்ட அறனத்துப் 

ரடபிட்களுக்கும் மற்றும் ரேலுத்தப்படும் கட்டணங்களுக்கும் 

வங்கி கார்டு கணக்கிலிருந்து ரடபிட் ரேய்யும், சமலும் கார்டு 

றவத்திருப்பவர் வங்கியில் ரேலுத்தும் அறனத்துப் பணம் 



 

 

ரேலுத்துதல் மற்றும் கார்டு றவத்திருப்பவருறடய சபாில் 

ரேலுத்தும் எந்தரவாரு கட்டணத்திற்கும் கார்டு கணக்கில் வெவு 

றவக்கும். 

 

iii] வங்கியானது கார்டு றவத்திருப்பவருக்கு ஒரு ாிவால்விங் கிரெடிட் 

வேதிறய வழங்கலாம், அதில் கார்டு றவத்திருப்பவர் 

ஸ்சடட்ரமண்டில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி குறைந்தபட்ே 

நிலுறவத் ரதாறகறய (MAD) மட்டுசம ரேலுத்தத் சதர்வு 

ரேய்யலாம். கார்டு றவத்திருப்பவர் ரேலுத்த சவண்டிய ரமாத்தத் 

ரதாறகறய (TAD) அல்லது MAD ரதாறகறய ரேலுத்தப்பட 

சவண்டிய சததியில் அல்லது அதற்கு முன் ரேலுத்த சவண்டும், 

இதுவும் ஸ்சடட்ரமண்டில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

iv] பணம் ரேலுத்த சவண்டிய சததிக்குள் MAD ரதாறகறய 

ரேலுத்தாதது, ஆக்ேிஸ் சபங்க் கிரெடிட் கார்றட திரும்பப் ரபறுதல் 

அல்லது இறடநீக்கம் (தற்காலிகமாக அல்லது நிெந்தெமாக) 

ரேய்தல் சபான்ை அபாயத்றத உங்களுக்கு ஏற்படுத்தும். அவ்வாறு 

பணம் ரேலுத்தாததற்கும் கட்டணம் விதிக்கப்படும். ஆக்ேிஸ் வங்கி 

கிரெடிட் கார்றட ஏற்க சவண்டாம் மற்றும்/அல்லது கார்டு 

அசோேிசயஷன் ேிஸ்டத்தில் கார்டு எண்றண ஹாட் லிஸ்டிங்கில் 

பட்டியலிடுவதன் மூலம் கார்றட திரும்ப ரபைவும் வங்கி தனது 

ரோந்த விருப்பத்தின் சபாில் வணிக நிறுவனத்திற்கு 

அைிவுறுத்தலாம். 

 

v] பில்லிங் காலத்தின் சபாது, பணம் ரேலுத்த சவண்டிய சததிக்கு 

முன் ரேலுத்த சவண்டிய குறைந்தபட்ேத் ரதாறகறய விட 

அதிகமாக ஒன்றுக்கு சமற்பட்ட முறை நீங்கள் ரேலுத்தலாம் 

அல்லது பணம் ரேலுத்த சவண்டிய சததிக்கு முன் எந்த சநெத்திலும் 

கார்டு கணக்கில் இருப்பு நிலுறவத் ரதாறகறயச் ரேலுத்தலாம். 

 

vi] உங்கள் கார்டு கணக்கிற்குச் ரேலுத்தப்பட்ட பணம் பின்வரும் 

வாிறேயில் பிாிக்கப்படும் 

 

1. வாிகள் உட்பட கட்டணங்கள் மற்றும் ரேலவினங்கள் 

2. வட்டி கட்டணங்கள் 

3. ரொக்க முன்பணம் 

4. டயல்-எ-டிொஃப்ட் 

5. EMI 

6. இருப்பு பாிமாற்ைம் 

7. பர்சேஸ் 



 

 

vii] உங்களால் வழங்கப்பட்ட எந்தரவாரு கட்டண அைிவுறுத்தலும் 

பின்னர் ஏற்கப்படாவிட்டால், கார்டு ேலுறககள் 

இறடநிறுத்தப்படலாம் / நிறுத்தப்படலாம் மற்றும் கட்டண 

அட்டவறணயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி கட்டணம் வங்கியின் 

தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் சபாில் கார்டு கணக்கிற்கு விதிக்கப்படும். 

அத்தறகய கட்டணத் ரதாறக வங்கியின் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் 

சபாில் மாற்ைத்திற்கு உட்பட்டது. எந்தரவாரு ரபாருத்தமான ேட்ட 

நடவடிக்றகறயயும் ரதாடங்குவதற்கு வங்கிக்கு உாிறம உள்ளது. 

viii] நகல் மாதாந்திெ கணக்கு ஸ்சடட்ரமண்ட்கள் உங்கள் 

சகாாிக்றகக்கு முன்னதாக மட்டுசம வங்கியால் வழங்கப்படும், 

கட்டண அட்டவறணயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள ேர்வீஸ் ோர்ஜிற்கு 

உட்பட்டு வங்கியின் விருப்பப்படி மாற்ைப்படலாம். 

ix] உங்கள் ரதாடர்பு முகவாி / மின்னஞ்ேல் முகவாியில் ஏசதனும் 

மாற்ைம் ஏற்பட்டால், நீங்கள் ோியான சநெத்தில் ரதாடர்ந்து 

அைிக்றககறளப் ரபறுவறத உறுதிரேய்ய உடனடியாக 

வங்கிறயத் ரதாடர்புரகாண்டு அப்சடட் ரேய்யுமாறு 

அைிவுறுத்தப்படுகிைது. 

x] பில்லிங் குைித்த தகொறுகள் - ஸ்சடட்ரமண்ட் ரவளியிடப்பட்ட 60 

நாட்களுக்குள், கார்டு றவத்திருப்பவர் (கள்) ஏசதனும் 

முெண்பாடுகள் இருப்பதாக வங்கிக்குத் ரதாிவிக்கும் வறெ, 

ஸ்சடட்ரமண்ட்டின்(களின்) அறனத்து உள்ளடக்கங்களும் 

ோியானதாகவும், றவத்திருப்பவர்(கள்) ஏற்றுக்ரகாண்டதாகவும் 

கருதப்படும். சமற்கூைிய முெண்பாடுகள் முறையானறவ என 

வங்கியால் கண்டைியப்பட்டால், வங்கியின் முழுறமயான மற்றும் 

இறுதியான திருப்திக்கு வங்கியின் அடுத்தடுத்த விோெறணகள் 

முடியும் வறெ தற்காலிகமாக கட்டணத்றத மாற்ைியறமக்கலாம். 

வங்கியால் நடத்தப்படும் சமற்கூைிய விோெறணகள், அத்தறகய 

(முெண்பாடுகள்) ரபாறுப்பு, அந்த கார்டு 

றவத்திருப்பவருக்கு(களுக்கு) வசூலிக்கப்படுவதாகக் காட்டினால், 

அந்தக் கட்டணம் அடுத்த ஸ்சடட்ரமண்ட்டில் மீண்டும் 

பறழயநிறலக்குக் ரகாண்டு வெப்படும் மற்றும் கட்டண 

அட்டவறணயில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட கட்டணங்களுக்கு இணங்க 

கட்டணங்கள் / ரேலவுகள் வங்கியால் சகாெப்படும். 

xi] EMI வேதிறயப் ரபறும்சபாது, அேல் பாிவர்த்தறனயில் ஏசதனும் 

ாிவார்டு பாயிண்டுகள் சேர்ந்திருந்தால் அது ாிவர்ஸ் ரேய்யப்படும். 

F) டர்ன் அெவுண்ட் றடம் (TAT) மூலம் பணம் ரேலுத்தும் முறை 

கார்டு கணக்கிற்கான பணம் ரேலுத்துதல் பின்வரும் வழிகளில் 

ஏசதனும் ஒன்ைில் ரேய்யப்படலாம்: 

1. ரொக்கம்: கார்டு றவத்திருப்பவர், ஆக்ேிஸ் வங்கியின் எந்தரவாரு 

கிறளயிலும் கார்டு பணம் ரேலுத்துதலுக்காக ரொக்கப்பணத்றத 



 

 

ரடபாேிட் ரேய்யலாம். கிறளகளில் இத்தறகய சபரமண்ட்களுக்கு 

ஒரு சபரமண்ட் பாிவர்த்தறனக்கு ரூ. 100 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். 

ரொக்கப்பணம் ரேலுத்துவதற்கான TAT - அசத நாள் 

 

2. காசோறல / டிொஃப்ட்: “ஆக்ேிஸ் சபங்க் கிரெடிட் கார்டு 

ரபயாிலான காசோறல அல்லது டிொஃப்ட் எடுக்கவும் 

எண். XXXXXXXXXXXXXXXX" மற்றும் அறத MINC / SKYFIN 

ரபட்டிகளின் கரலக்ஷன் ரபட்டியில் / ஆக்ேிஸ் சபங்க் கிறளகளில் 

உள்ள கவுண்டாில் றவக்கவும். ரவளியூர் காசோறலகள் / 

டிொஃப்ட்கள் அதாவது குைிப்பிட்ட நகெங்கறளத் தவிெ மற்ை 

நகெங்களில் ரேலுத்த சவண்டிய காசோறலகள் / டிொஃப்ட்கள் 

(குைிப்பிட்ட நகெங்களின் பட்டியல் வங்கியால் அவ்வப்சபாது முடிவு 

ரேய்யப்பட்டு, சகாாிக்றகயின் சபாில் கிறடக்கும்) அதற்கு 

ரேயலாக்கக் கட்டணம் விதிக்கப்படும். 

ஆக்ஸிஸ் சபங்க் காசோறலயின் க்ளியென்ஸ்கான TAT – 1 பணி 

நாள். மற்ரைாரு வங்கி காசோறல க்ளியென்ஸ்கான TAT – 

ரொக்கப்பணமாக மாற்றுவதன் அடிப்பறடயில் 3 - 5 பணி நாட்கள் 

(ரவளியூர் காசோறல க்ளியென்ஸ்க்கு கூடுதல் நாள் சதறவ. 

கிறளயில் உறுதி ரேய்யவும்). 

3. இறணக்கப்பட்ட ஆக்ேிஸ் சபங்க் சேமிப்புக் கணக்கு மூலம் இறணய 

வழி பணம் ரேலுத்துதல்: கார்டு றவத்திருப்பவர் ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

இறணயதளம் மூலம் ஆன்றலனில் பணம் ரேலுத்தலாம். 

www.axisbank.com இல் உள்நுறழயவும். க்ளியென்ஸ்கான TAT – 1 

பணி நாள். 

 

4. ஆட்சடா-ரடபிட்: ஒவ்ரவாரு மாதமும் பணம் ரேலுத்த சவண்டிய 

சததியில் அத்தறகய கணக்குகளில் இருந்து பணம் ரேலுத்துவதற்கு 

கார்டு றவத்திருப்பவர் எழுத்துப்பூர்வமாக ரதாிவித்து சேமிப்புக் 

கணக்கு மூலம் சநெடியாகச் ரேலுத்தலாம். பணம் ரேலுத்த சவண்டிய 

சததி ஞாயிற்றுக்கிழறமயில் வந்தால், அடுத்த பணி நாளில் அந்தக் 

கணக்கிலிருந்து ரதாறக ரடபிட் ரேய்யப்படும். க்ளியென்ஸ்கான TAT 

– 1 பணி நாள். 

 

5. கிளிக் டு சப / NEFT / VMT: உங்கள் ஆக்ேிஸ் சபங்க் 

கிரெடிட் கார்டுக்கு பணம் ரேலுத்தவும் 

க்ளிக் டு சப / NEFT / VMT பயன்படுத்தி உங்கள் பிை வங்கி சேமிப்புக் 

கணக்குகளில் இருந்து ரேலுத்த சவண்டிய நிலுறவத் ரதாறககள் 

க்ளிக் டு சப க்ளியென்ஸ்கான TAT – 3 பணி நாட்கள்.  

NEFT க்ளியென்ஸ்கான TAT – 1 பணி நாள். 



 

 

VMT க்ளியென்ஸ்கான TAT – 2  பணி நாட்கள். 

 

6. ATMகள் மூலம் பணம் ரேலுத்துதல் உங்கள் ஆக்ேிஸ் 

வங்கி கிரெடிட் கார்டுக்கான நிலுறவத் ரதாறகறய உங்கள் 

ஆக்ேிஸ் வங்கி ரடபிட் கார்டு உடன் எந்த ஆக்ேிஸ் வங்கி 

ATMமூலமாகவும் ரேலுத்தவும். க்ளியென்ஸ்கான TAT – 1 பணி 

நாள். 

 

7. IMPS கிரெடிட் கார்டு சபரமண்ட்: IMPS மூலம், கார்டு 

றவத்திருப்பவர்கள் சவறு எந்தரவாரு வங்கி ரமாறபல் 

பயன்பாட்டிலிருந்தும் எந்த ஆக்ேிஸ் சபங்க் கிரெடிட் கார்டுக்கும் 

நிகழ்சநெத்தில் பணம் ரேலுத்தலாம். பணம் ரேலுத்துவதற்காக உங்கள் 

ரமாறபல் பயன்பாட்டில் பல ஆக்ேிஸ் கிரெடிட் கார்டு கணக்குகறள 

பதிவு ரேய்யலாம். இந்த வேதியின் மூலம் எவரும் (உடன் பணிபுாிபவர்கள் 

/ நண்பர்கள் / கணவன்/மறனவி) யாருறடய கிரெடிட் கார்டுக்கும் பணம் 

ரேலுத்தலாம். 

க்ளியென்ஸ்கான TAT - அசத நாளில். 

G) கார்டு ரமம்பர்ஷிப்றப முடித்தல் / ேெண்டர் ரேய்தல் / ெத்து ரேய்தல் 

 

கார்டு றவத்திருப்பவர், எந்த சநெத்திலும், எந்த முன் அைிவிப்பும் 

அளித்சதா அல்லது அளிக்காமசலா கார்டு கணக்றக நிறுத்த / ேெண்டர் 

ரேய்ய சதர்வு ரேய்யலாம். தவைாகப் பயன்படுத்துவறதத் தவிர்க்க, 

கிரெடிட் கார்றட நான்கு துண்டுகளாக ரவட்டி, ஹாசலாகிொம் 

மற்றும் காந்தப் பட்றட நிெந்தெமாக அழிக்கப்படுவறத உறுதிரேய்ய 

அைிவுறுத்தப்படுகிைது. முழு கார்டு எண்றணக் குைிப்பிட்டு 

வாடிக்றகயாளர் சேறவ மின்னஞ்ேல் ஐடிக்கு எழுதுவதன் மூலம் 

அல்லது கஸ்டமர் சகறெ அறழப்பதன் மூலம் கார்டு  றவத்திருப்பவர் 

எந்த சநெத்திலும் கார்டு ரமம்பர்ஷிப்றப நிறுத்தலாம். ஆக்ேிஸ் 

வங்கியானது, கூைப்பட்ட கார்டு கணக்றகப் ரபாறுத்தவறெயில் 

ரேலுத்த சவண்டிய மற்றும் நிலுறவயில் உள்ள அறனத்துத் 

ரதாறககறளயும் ரபற்ைவுடன் மட்டுசம இந்த நிறுத்தம் 

நறடமுறைக்கு வரும். கிரெடிட் கார்டு திட்டம் முடிக்கப்பட்டால் 

அல்லது கிரெடிட் கார்றட புதுப்பிக்கும் சபாது, ஆக்ேிஸ் வங்கி அதன் 

ரோந்த விருப்பத்தின் சபாில் கார்டு றவத்திருப்பவர் ஏற்கனசவ 

றவத்திருக்கும் கார்டு வறகயிலிருந்து சவறுபட்ட கார்டு வறகறய 

வழங்குவதற்கான உாிறமறய ரகாண்டுள்ளது. எந்தரவாரு கிரெடிட் 

கார்டிலும் எந்த சநெத்திலும் கிரெடிட் வெம்புகள் மற்றும் ரொக்கப்பண 

வெம்புகள் ஆக்ேிஸ் வங்கியின் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின்படி இருக்கும். 



 

 

கார்டு விண்ணப்பமானது முடிக்கப்படுதல் / புதுப்பித்தலின் சபாது 

வழங்கப்படும் எந்தரவாரு மாற்று கார்டுக்கும் ரேல்லுபடியாகும். 

 

H) கார்றட ரதாறலத்துவிடுதல் / திருட்டு / தவைான பயன்பாடு 

 

கார்டு ரதாறலந்துவிட்டாசலா, திருட்டு சபாய்விட்டாசலா, உங்களின் 

PIN அல்லது பிை ரேக்யூாிட்டி தகவல்கள் சவறு யாருக்காவது 

ரதாிந்தாசலா அல்லது உங்கள் அனுமதியின்ைிப் 

பயன்படுத்தப்பட்டாசலா, வங்கிக்கு உடனடியாகத் ரதாறலசபேியில் 

ரதாிவிக்க சவண்டும். 

ஒரு சபாலீஸ் புகார் / முதல் தகவல் ாிப்சபார்ட் (FIR) உடனடியாக 

அருகிலுள்ள காவல் நிறலயத்தில் பதிவு ரேய்யப்பட சவண்டும், 

வங்கியில் அதன் நகல் ேமர்ப்பிக்கப்பட சவண்டும். தவைாகப் 

பயன்படுத்தப்பட்டால், பாலிேி விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறனகறள 

நிறைசவற்றுவதற்கு உட்பட்டு, லாஸ்ட் கார்டு ரபாறுப்பின் கீழ் 

உள்ளடக்கப்பட்ட ரதாறகக்கு வங்கியின் ரபாறுப்பு 

வறெயறுக்கப்படும். ATM அல்லது PIN/பாஸ்சவர்ட்/OTP/mPIN/CVV 

அடிப்பறடயிலான பாிவர்த்தறனகளுக்கு கார்டுகறள தவைாகப் 

பயன்படுத்துவதற்கு கார்டு றவத்திருப்பவர் மட்டுசம ரபாறுப்பாவார். 

 

I) PINv-ஐ பாதுகாப்பாக றவத்திருப்பது ரதாடர்பான அைிவுறெ 

 

கார்டுடன் பயன்படுத்த கார்டு றவத்திருப்பவருக்கு வழங்கப்பட்ட 

தனிப்பட்ட அறடயாள எண் (PIN) அல்லது கார்டு றவத்திருப்பவொல் 

PIN ஆக சதர்ந்ரதடுக்கப்பட்ட எந்த எண்ணும் கார்டு 

றவத்திருப்பவருக்கு மட்டுசம ரதாிந்திருக்க சவண்டும். இது கார்டு 

றவத்திருப்பவாின் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கானது மற்றும் மாற்ை 

முடியாதது மற்றும் கண்டிப்பாக ெகேியமானது. PIN எண்றண 

மூன்ைாம் தெப்பினர் பயன்படுத்துவதற்கு வேதியாக எந்த 

வடிவத்திலும், எந்த இடத்திலும் அல்லது முறையிலும் எழுதி 

றவத்திருக்கக்கூடாது. எந்தரவாரு சூழ்நிறலயிலும் அல்லது எந்த 

வறகயிலும், தன்னார்வமாகசவா அல்லது சவறுவிதமாகசவா, 

வங்கியின் பணியாளர்களுக்சகா அல்லது வணிக நிறுவனங்களுக்சகா, 

எந்தரவாரு மூன்ைாம் தெப்பினருக்கும் PIN ரதாிவிக்கப்படக்கூடாது. 

கார்டு றவத்திருப்பவாின் பின்றன வழங்கும்சபாது வங்கி கவனமாகச் 

ரேயல்பட சவண்டும். 

 

கார்டு றவத்திருப்பவர்களுக்கான காப்பீடு 

 



 

 

கார்டு மாறுபாட்டின் வறகறயப் ரபாறுத்து கீசழ குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 

காப்புறுதி ரபாருந்தும். ரபாருந்தக்கூடிய காப்பீட்டுத் திட்டங்களுக்கு 

வெசவற்பு றகசயட்றடப் பார்க்கவும். 

 

விமான விபத்துக் கவர்: ஆக்ேிஸ் வங்கி கிரெடிட் கார்றட ஒரு வணிக 

நிறுவனத்தில் அல்லது ATMஇல் பணம் எடுப்பதற்கு குறைந்தபட்ேம் 90 

நாட்களுக்கு முன்னர் பயன்படுத்தினால் மற்றும் ஆக்ேிஸ் வங்கி 

கிரெடிட் கார்றட விமான டிக்ரகட் வாங்கப் பயன்படுத்தினால் 

மட்டுசம விமான விபத்து கவர் ரேல்லுபடியாகும். ஆக்ேிஸ் வங்கியில் 

ரேலுத்த சவண்டிய அறனத்து பாக்கிகளும் ரேலுத்தப்படும் வறெ, 

கார்டு றவத்திருப்பவாின் நியமனதாெருக்கு விமான விபத்துக் 

காப்பீட்டுக் ரகாள்றகயின் கீழ் எந்தத் ரதாறகக்கும் உாிறம இல்றல. 

நிலுறவத் ரதாறகறய ோிரேய்வதற்கு காப்பீட்டுத் ரதாறகக்கு 

ஆக்ேிஸ் வங்கி முதல் கட்டணம்/உாிறமறயப் ரபறும். 

 

ஜீசொ லாஸ்ட் கார்டு கடன்ரபாறுப்பு: சமாேடி ரேய்து வாங்கும் 

பாிவர்த்தறனகளுக்கு எதிொன பாதுகாப்பு கிறடக்கிைது, கார்டு 

ரதாறலந்த கார்டு றவத்திருப்பவர் ஆக்ேிஸ் வங்கிக்கு ரதாிவித்த 

தருணத்திலிருந்து ரதாிவிக்கும் காலகட்டத்திற்கு 30 நாட்களுக்கு 

முன்னதாக இருக்கும். சமாேடியான சபரமண்ட் பாிவர்த்தறனகளுக்கு 

மட்டுசம இந்த கவர் ரேல்லுபடியாகும் மற்றும் FIR உடன் கட்டாயமாக 

ஆதாிக்கப்பட சவண்டும். இந்த காப்பீடு ATM மற்றும் PIN 

/பாஸ்சவர்ட்/OTP/mPIN/CVV அடிப்பறடயிலான 

பாிவர்த்தறனகளுக்கு ரேல்லுபடியாகாது. 

 

பர்சேஸ் பாதுகாப்பு: கிரெடிட் கார்டில் வாங்கிய 90 நாட்களுக்குள் தீ 

அல்லது திருட்டுக்கு எதிொன பாதுகாப்பு, கட்டாயமாக FIR உடன் 

பதிவுரேய்யப்பட சவண்டும். இழப்புக்கு வழிவகுக்கும் 

வாடிக்றகயாளாின் ரபரும் அலட்ேியம் ஈடுரேய்யப்படாது. நறககள் 

மற்றும் பிை அழிந்துசபாகக்கூடிய ரபாருட்கள் காப்பீடு 

ரேய்யப்படாது. 

 

விறலப் பாதுகாப்பு: ஒரு ரபாருளுக்கு ஆக்ேிஸ் சபங்க் கிரெடிட் கார்ட் 

மூலம் ரேலுத்தப்பட்ட விறலக்கும் அசத ரபாருளுக்கு (அசத பிொண்ட், 

தயாாிப்பு, மாடல் ரபயர் மற்றும்/அல்லது எண்) குறைந்த விறலயில் 

விளம்பெப்படுத்தப்பட்ட விறலக்கும் இறடசய உள்ள வித்தியாேத்றத, 

இந்த கவாின் கீழ் திருப்பிச் ரேலுத்தப்படும். அசமோன், ஃப்ளிப்கார்ட் 

அல்லது புகழ்ரபற்ை ஆன்றலன் பர்சேஸ் தளத்திற்கு மட்டும் இந்திய 

ரூபாய் 2500 க்கு சமல் அேல் பர்சேஸுக்கு மட்டுசம ரபாருந்தும். 

குறைந்த விறல அசத இ-காமர்ஸ் நிறுவனத்தில் இருக்க சவண்டும், 



 

 

ப்ாிண்ட் ரேய்யப்பட்ட விளம்பெம் வாங்கிய 3 நாட்களுக்குள் 

ரவளியிடப்பட சவண்டும். சகாாிக்றகக்கான அைிவிப்பு விளம்பெம் 

ப்ாிண்ட் ரேய்யப்பட்டதிலிருந்து 7 நாட்களுக்குள் இருக்க சவண்டும். 

(இந்த அம்ேத்தின் கீழ் உள்ள ரபாருட்களுக்கு வங்கிறயத் ரதாடர்பு 

ரகாள்ளவும்) 

 

கிரெடிட் ஷீல்டு: தற்ரேயலான மெணம் ஏற்பட்டால், கார்டில் குைிப்பிட்ட 

ரதாறக வறெ நிலுறவயில் இருக்கும் கவர். 

 

ரேக்-இன் சபசகஜில் தாமதம்: ரவளிநாட்டுப் பயணத்தின் சபாது 6 

மணி சநெத்திற்கும் சமலாக சபசகஜ் வெ தாமதம் ஆனால் அடிப்பறடத் 

சதறவகளுக்கான ரபாருட்களின் விறலறய திருப்பிச் ரேலுத்துகிைது. 

ஆக்ேிஸ் வங்கி கிரெடிட் கார்டு மூலம் விமான டிக்ரகட் வாங்கினால் 

மட்டுசம ரேல்லுபடியாகும். ரேக்-இன் ரேய்யப்பட்ட சபசகஜ் என்பது, 

காப்பீடு ரேய்யப்பட்ட நபொல் ஒப்பறடக்கப்பட்டு, இந்தியாவிற்கு 

ரவளிசய உள்ள ேர்வசதே ஏர்றலன்ஸ் / சகாியொல் 

ஏற்றுக்ரகாள்ளப்பட்ட சபசகஜ், காப்பீடு ரேய்யப்பட்ட நபர் 

பயணிக்கும் அசத சபாக்குவெத்து முறையில் சபாக்குவெத்துக்காக 

ஏற்றுக்ரகாள்ளப்பட்டு அதற்கான ெேீறத சகாியர் வழங்கியது 

என்பதாகும். 

 

ரேக்-இன் சபசகஜ் ரதாறலந்துசபாதல்: ரவளிநாட்டுப் பயணத்தின் 

சபாது சபசகஜ் ரதாறலந்துசபாதல் அல்லது சபசகஜிற்கு ஏற்படும் 

சேதம் ஆகியவற்றை கவர் ரேய்யும். ஆக்ேிஸ் வங்கி கிரெடிட் கார்டு 

மூலம் விமான டிக்ரகட் வாங்கினால் மட்டுசம ரேல்லுபடியாகும். ரேக்-

இன் ரேய்யப்பட்ட சபசகஜ் என்பது, காப்பீடு ரேய்யப்பட்ட நபொல் 

ஒப்பறடக்கப்பட்டு, இந்தியாவிற்கு ரவளிசய உள்ள ேர்வசதே 

ஏர்றலன்ஸ் / சகாியொல் ஏற்றுக்ரகாள்ளப்பட்ட சபசகஜ், காப்பீடு 

ரேய்யப்பட்ட நபர் பயணிக்கும் அசத சபாக்குவெத்து முறையில் 

சபாக்குவெத்துக்காக ஏற்றுக்ரகாள்ளப்பட்டு அதற்கான ெேீறத சகாியர் 

வழங்கியது என்பதாகும்.   

 

பயண ஆவணங்கள் ரதாறலந்துசபாதல்: ரவளிநாட்டுப் பயணத்தின் 

சபாது ரதாறலந்த பாஸ்சபார்ட் / பிை பயண ஆவணங்களுக்கான 

விண்ணப்பக் கட்டணம் உட்பட பாஸ்சபார்ட் ரபறுவதற்கு ஏற்படும் 

ரேலவுகள் கவர் ரேய்யப்படும். ஆக்ேிஸ் வங்கி கிரெடிட் கார்டு மூலம் 

விமான டிக்ரகட் வாங்கினால் மட்டுசம ரேல்லுபடியாகும். 

 

K) தவறுதல் நிறல 

 



 

 

1) தவறுதல் ஏற்படும் பட்ேத்தில், அதாவது ரேலுத்த சவண்டிய சததியில் 

குறைந்தபட்ே ரதாறக ரேலுத்தப்படாவிட்டால் அல்லது கார்டு 

உறுப்பினர் ஒப்பந்தத்தின் ஏசதனும் உட்பிாிறவ மீைினால், கார்டு 

றவத்திருப்பவருக்கு தபால், ரதாறலநகல் (ஃசபக்ஸ்), ரதாறலசபேி, 

மின்னஞ்ேல், SMS அனுப்புதல் மற்றும் / அல்லது நிலுறவத் ரதாறகறய 

வசூலிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட மூன்ைாம் தெப்பினர் மூலம் 

அவ்வப்சபாது நிறனவூட்டல்கள் அனுப்பப்படும். அவ்வாறு 

நியமிக்கப்பட்ட எந்த மூன்ைாம் தெப்பினரும், இந்தியன் வங்கியின் 

ேங்கத்தின் (IBA) கடன் வசூல் விதித்ரதாகுப்றப கறடபிடிக்க சவண்டும். 

 

2) கார்டு றவத்திருப்பவர் கடறனத் திருப்பிச் ரேலுத்த தவறும் பட்ேத்தில், 

வங்கி அதன் ரோந்த விருப்பத்தின் சபாில் பின்வரும் உாிறமகள் 

ரகாண்டுள்ளது: 

a. அறனத்து கிரெடிட் கார்டு வேதிகறளயும் கார்டு 

றவத்திருப்பவாிடமிருந்து திரும்பப் ரபை. 

b. கார்டு றவத்திருப்பவாிடம் தனது கார்டில் உள்ள நிலுறவத் 

ரதாறக அறனத்றதயும் உடனடியாக ரேலுத்துமாறு சகட்க. 

c. வங்கியில் கார்டு றவத்திருப்பவாின் ரபயாில் பொமாிக்கப்படும் 

பணம் / றவப்புத்ரதாறககள் / கணக்குகளுக்கு எதிொக 

நிலுறவயில் உள்ள ரதாறகறய பற்றுாிறம மற்றும் ரேட்-ஆஃப் 

(lien and set - off) ரேய்ய வங்கியின் உாிறமறயப் பயன்படுத்த. 

3) தவறுதல் நிறல ஏற்படும் பட்ேத்தில், கடன் தகவல் பணியகங்களுக்கு 

அல்லது ேட்டத்தால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பிை ஏரஜன்ேிகளுக்கு 

தவறுதல் நிறல ாிப்சபார்றட வங்கி அனுப்பலாம். கட்டணம் ரேலுத்த 

சவண்டிய சததிக்கும் பில்லிங் ஸ்சடட்ரமண்ட்டில் 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ள பில்லிங் சததிக்கும் இறடப்பட்ட கால அளவு, 

கார்டு றவத்திருப்பவறெத் தவறுதல் நிறலக்குாியவர் எனப் 

புகாெளிப்பதற்கான சநாட்டீஸ் காலமாகக் கருதப்படுகிைது. 

 

4) தவறுதல் நிறல ாிப்சபார்றட வித்ட்ொ ரேய்வதற்கான நறடமுறை 

மற்றும் நிலுறவத் ரதாறகறயத் தீர்ப்பதற்குப் பிைகு தவறுதல் நிறல 

ாிப்சபார்றட வித்ட்ொ ரேய்யப்படும் காலகட்டம்: 

 

* CIBIL பாிந்துறெத்த வடிவத்தில் ஒவ்ரவாரு மாதமும் CIBIL - கிரெடிட் 

இன்ஃபர்சமஷன் ப்யூசொ (இந்தியா) லிமிரடட் க்கு கார்டு 

றவத்திருப்பவாின் தெறவ வங்கி ேமர்ப்பிக்கிைது. இந்தத் தெவு 

தவறுதல் நிறலக்குாிய மற்றும் தற்சபாறதய அறனத்து கார்டு 

றவத்திருப்பவர்களின் முந்றதய மாதத்திற்கான பணம் திருப்பிச் 

ரேலுத்தும் நிறலறய உள்ளடக்கியது. CIBIL ேமர்ப்பிக்கப்பட்ட தெறவ 

அடுத்த முப்பது நாட்களில் தங்கள் ேர்வாில் பதிசவற்றுகிைது. 



 

 

 

5) கார்டு றவத்திருப்பவாின் இைப்பு / பணத்றத திருப்பி ரேலுத்த 

முடியாத நிெந்த திைன் இன்றம ஏற்பட்டால் நிலுறவத் ரதாறகறய 

திரும்பப் ரபறுதல்: முழு நிலுறவத் ரதாறக (பில்லிங் ரேய்யப்படாத 

பாிவர்த்தறனகள் உட்பட) உடனடியாக நிலுறவ ஆகி, ஆக்ேிஸ் 

வங்கிக்கு ரேலுத்தப்பட சவண்டும். கார்டு றவத்திருப்பவாின் 

உறடறமகளிலிருந்து ரமாத்த நிலுறவத் ரதாறகறய மீட்ரடடுக்க 

ஆக்ேிஸ் வங்கிக்கு உாிறம உண்டு. வங்கியில் கார்டு 

றவத்திருப்பவாின் ரபயாில் பொமாிக்கப்படும் பணம் / 

றவப்புத்ரதாறக / கணக்குகள் ஆகியவற்ைிலிருந்து ரமாத்த நிலுறவத் 

ரதாறகறய மீட்ரடடுக்கவும் வங்கிக்கு உாிறம உண்டு. 

 

L) ரவளிப்படுத்துதல் 

 

ஆக்ேிஸ் வங்கி, ாிேர்வ் வங்கியால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட கிரெடிட் 

ப்யூசொக்களுடன் இறணந்திருக்கலாம் மற்றும் உங்கள் நடப்பு இருப்பு, 

சபரமண்ட்  வெலாறு, புள்ளியியல் விவெங்கள் சபான்ைவற்றை 

உள்ளடக்கிய, ஆனால் அறவ மட்டும் அல்லாமல், கடன் 

தகவல்கறளப் பகிர்ந்து ரகாள்ளும். கிரெடிட் ப்யூசொக்கள் கடன் 

வழங்கப்பட சவண்டுமா அல்லது வழங்கக் கூடாதா என்பது பற்ைி எந்த 

அபிப்பிொயத்றதயும், குைிப்றபயும் அல்லது கருத்றதயும் வழங்காது. 

சதறவயான நிலுறவத் ரதாறகறய உாிய சநெத்தில் ரேலுத்துவதன் 

மூலம் ஒரு நல்ல கிரெடிட் வெலாற்றைப் பொமாிப்பது உங்களுக்கு 

நல்லது. கிரெடிட் ப்யூசொக்கள் ரேயல்படுவதால், ரபாறுப்பான 

வாடிக்றகயாளர்கள், கடன் வழங்குபவர்களிடமிருந்து ேிைந்த 

விதிமுறைகளில் சவகமான மற்றும் அதிக சபாட்டித்தன்றமயுள்ள 

பணிகறள எதிர்பார்க்கலாம். வாடிக்றகயாளர்களின் தவறுதல்நிறல 

கிரெடிட் ப்யூசொக்களுக்கு கிறடக்கும், இதனால் எதிர்கால 

சதறவகளுக்கு உங்கள் கடன் தகுதிறய பாதிக்கப்படும்.  

 

ஆக்ேிஸ் வங்கி வாடிக்றகயாளர் தகவல்கறள மாதாந்திெ 

அடிப்பறடயில் அல்லது வங்கிக்கும் கிரெடிட் ப்யூசொக்களுக்கும் 

இறடசய ஒப்புக்ரகாள்ளப்படும் மற்ை காலக்கட்டத்தில் 

வாடிக்றகயாளர் தகவறல வழங்கும். ஆக்ேிஸ் வங்கிக்கு ஏசதனும் 

பில்லிங் தகொறு குைித்து ரதாிவிக்கப்பட்டால், ேர்ச்றே தீர்க்கப்படும் 

வறெ வங்கி கிரெடிட் ப்யூசொக்களுக்கு தகவல் ரதாிவிப்பறத நிறுத்தி 

றவக்கும். ஆக்ேிஸ் வங்கி ரபாருத்தமானதாகவும் அவேியமாகவும் 

கருதும் வறகயில், கார்டு றவத்திருப்பவர் தனது கடறமறய 

நிறைசவற்றுவதில் ரேய்த ஏசதனும் தவறுதல்நிறல ரதாடர்பான 

தகவல்கள் உட்பட, கார்டு றவத்திருப்பவர் / ஆட்-ஆன் (Add – on) 



 

 

கார்டு றவத்திருப்பவர் (கள்) ரதாடர்பான தகவல்கறள வங்கியால் 

அவ்வப்சபாது தீர்மானிக்கப்படும் ஏசதனும் தற்சபாது உள்ள அல்லது 

அதற்கு சமற்பட்ட கிரெடிட் ப்யூசொக்களுடன் பகிர்ந்து ரகாள்ள 

ஆக்ேிஸ் வங்கி அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளது என்பறத கார்டு 

றவத்திருப்பவர் ஒப்புக்ரகாள்கிைார். அதன்படி, அத்தறகய கிரெடிட் 

ப்யூசொக்களுக்கு தகவறல ரவளியிடுவதற்கு ஆட்-ஆன் கார்டு 

றவத்திருப்பவர் ஒப்புதல் அளிக்க சவண்டும். அத்தறகய நிறுவனங்கள் 

வங்கிகள் / நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் பிை கடன் வழங்குபவர்களுக்கு 

ரேயலாக்கப்பட்ட தகவல் அல்லது தெவு அல்லது திட்டங்கறள சமலும் 

கிறடக்கச் ரேய்யலாம். கிரெடிட் ப்யூசொக்களில் கிரெடிட் 

ப்யூசொக்கள், கிரெடிட் ரெஃபென்ஸ் ஏரஜன்ேிகள், கிரெடிட் தகவல் 

நிறுவனங்கள் அல்லது கடன் வாங்குபவர்கள் ரதாடர்பான கிரெடிட் 

தகவல்கறள சேகாித்தல், ரதாகுத்தல் மற்றும் பகிர்தல் ஆகியவற்ைின் 

சநாக்கத்திற்காக RBI ஆல் உருவாக்கப்பட்ட மற்றும் 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட சவறு எந்த நிறுவனமும் உள்ளடங்கும். 

 

கார்டு றவத்திருப்பவர் ஆக்ேிஸ் வங்கி / அதன் அரஸாேிசயட்கள் / 

துறண நிறுவனங்கள் / முகவர்களிடமிருந்து சநெடி மார்ரகட்டிங் 

அல்லது ரடலிகால்லிங் / ரடலிசேல்ஸ் அறழப்புகறளப் ரபை 

விரும்பவில்றல என்ைால், 'TRAI’ இறணயதளத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள 

விவெங்களின்படி ‘வழங்குநர் வாடிக்றகயாளர் விருப்பப் பதிசவட்டில்' 

பதிவு ரேய்வதன் மூலம் கார்டு றவத்திருப்பவர் விலகலாம். 

 

ஆக்ேிஸ் வங்கி இந்திய வங்கி விதித்ரதாகுப்புகள் மற்றும் தெநிறலகள் 

வாாியத்தின் (BCSBI) உறுப்பினொக உள்ளது. BCSBI 

விதித்ரதாகுப்புகளின் கீழ் எங்களின் உறுதிப்பாடுகறளக் காண, எங்கள் 

வறலத்தளத்தின் முகப்புப் பக்கத்றதப் பார்க்கவும். 

 

M) மத்தியஸ்த உட்பிாிவு 

 

இங்குள்ளவர்களிலிருந்து எழும் அறனத்து ேர்ச்றேகள், சவறுபாடுகள் 

மற்றும் / அல்லது உாிறமசகாெல்கள் அல்லது சகள்விகள், அல்லது 

எந்த வறகயிலும் அறத ஒட்டிய அல்லது அறதப் பற்ைிய அல்லது அது 

குைித்த அறமப்புகள், ரபாருள் அல்லது விறளவு அல்லது இங்கு 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ள தெப்பினர்களின் உாிறம, கடறமரபாறுப்புகள் 

மற்றும் கடன்ரபாறுப்புகள் ஆகியறவ மத்தியஸ்தம் மற்றும் ேமெேச் 

ேட்டம், 1996, அல்லது அதன் ஏசதனும் ேட்டப்பூர்வ 

திருத்தங்களின்படி, கடனளிப்பவர் / வங்கியால் நியமிக்கப்படும் ஒரு 

தனி மத்தியஸ்தொல் ரேய்யப்படும், மற்றும் மத்தியஸ்தொகச் 

ரேயல்பட நியமிக்கப்பட்ட நபாின் மெணம் ஏற்பட்டால், அல்லது 



 

 

அவெது விருப்பமின்றம, மறுப்பு, புைக்கணிப்பு, இயலாறம அல்லது 

திைனற்ை நிறல காெணமாக, கடன் வழங்குபவர்/வங்கி ஒரு புதிய 

மத்தியஸ்தறெ ஒசெ மத்தியஸ்தொக நியமிக்கலாம். மத்தியஸ்தர் 

தீர்ப்புக்கான காெணங்கறளத் ரதாிவிக்க சவண்டிய அவேியமில்றல 

மற்றும் மத்தியஸ்தாின் தீர்ப்பு இறுதியானது மற்றும் ேம்பந்தப்பட்ட 

அறனத்து தெப்பினறெயும் கட்டுப்படுத்துவதாகும். மத்தியஸ்த 

நடவடிக்றககள் மும்றபயில் மட்டுசம நறடரபறும். 

 

N) தறட உட்பிாிவு 

 

லாட்டாி ேீட்டுகள், தறடரேய்யப்பட்ட அல்லது ேட்டப்படி  

விலக்கப்பட்ட பத்திாிக்றககள், ஸ்வீப்ஸ்சடக்குகளில் பங்சகற்பது, கல 

சபக் சேறவகளுக்கான கட்டணம் மற்றும் / அல்லது அத்தறகய 

ரபாருட்கள் / ரேயல்பாடுகள் சபான்ை தறடரேய்யப்பட்ட 

ரபாருட்கறள வாங்குவதற்கு ேர்வசதே கிரெடிட் கார்டுகறள 

இறணயத்தில் பயன்படுத்த முடியாது. அதற்கு அந்நிய ரேலாவணி 

அனுமதிக்கப்படாது. 

 

O)FEMA (அந்நிய ரேலாவணி சமலாண்றம ேட்டம்.) 

 

i) இந்தியாவிற்கு ரவளிசய பாிவர்த்தறன ரேய்வதற்கு கார்டின் 

பயன்பாடு, RBI இன் ரேலாவணி கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள் 

மற்றும் அந்நிய ரேலாவணி சமலாண்றம ேட்டம், 1999 

உட்பட ரபாருந்தக்கூடிய ேட்டத்தின்படி ரேய்யப்பட 

சவண்டும், சமலும் அவ்வாறு ரேய்யத் தவைினால், உங்கள் 

மீது தண்டறனக்குாிய நடவடிக்றக எடுக்கப்படும். 

ii) மின்னணு / இறணய வர்த்தக சபார்டல்கள் மூலம் 

ரவளிநாட்டு அந்நிய ரேலாவணி வர்த்தகத்தில் (Overseas 

Forex Trading) சநெடியாக / மறைமுகமாக பணம் 

ரேலுத்துவதற்கு கிரெடிட் கார்றட பயன்படுத்த முடியாது. 

ஒழுங்குமுறை வழிகாட்டுதல்களின்படி இது 

தறடரேய்யப்பட்டுள்ளது. சமலும் விவெங்களுக்கு, எங்கள் 

வறலத்தளத்றதப் பார்க்கவும். 

iii) கார்டு இந்தியாவிலும் ரவளிநாட்டிலும் பயன்படுத்த 

ரேல்லுபடியாகும். இருப்பினும், சநபாளம் மற்றும் பூட்டானில் 

அந்நிய ரேலாவணி பாிவர்த்தறனகறள ரேய்வதற்கு இது 

ரேல்லுபடியாகாது 

iv) NRI வாடிக்றகயாளர்களுக்கு மட்டும் ஆக்ேிஸ் வங்கி NRE 

கணக்கிலிருந்து ஆட்சடா சப முறையில் 100% கட்டணம் 

ரேலுத்துவது கட்டாயமாகும். 



 

 

v) NRI வாடிக்றகயாளர்களுக்கு ரொக்கப் பணம் ரேலுத்துதல் 

ஏற்றுக்ரகாள்ளப்படாது. 

 

P)கார்டு கணக்கில் அங்கீகாிக்கப்படாத மின்னணு வங்கி 

பாிவர்த்தறனகள் 

  

1) வங்கிக்கு ரேல்லுபடியாகும் ரமாறபல் எண்கறள தொத 

வாடிக்றகயாளர்களுக்கு ATM களில் பணம் எடுப்பறதத் தவிெ மின்னணு 

பாிவர்த்தறனகளின் வேதிறய வங்கி வழங்காது. 

2) வாடிக்றகயாளருக்கு கிறடக்கப்ரபறும் ஏசதனும் ஸ்சடட்ரமண்ட் / 

பதிவுகளில் பாிவர்த்தறனகள் / இருப்பு விவெங்களில் ஏசதனும் 

முெண்பாடுகள் இருந்தால், வாடிக்றகயாளர் ஏழு (7) நாட்களுக்குள் 

வங்கிக்கு எழுத்துப்பூர்வமாகத் ரதாிவிக்க சவண்டும். 

3) ஏழு (7) பணி நாட்களுக்கு அப்பால் வங்கி ஏசதனும் தகவறலப் 

ரபற்ைால், வங்கிகளின் இறணயதளத்தில் கிறடக்கும் வங்கிகள் 

குழுமத்தால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட பாலிேியின்படி வாடிக்றகயாளர்களின் 

கடன்ரபாறுப்பு தீர்மானிக்கப்படும். 

4) உங்கள் அைிவுறுத்தல்களின் அறனத்துப் பதிவுகள் மற்றும் வங்கியால் 

பொமாிக்கப்படும் (ரேலுத்தப்பட்ட அல்லது ரபைப்பட்ட சபரமண்ட் 

உட்பட,ஆனால் அறவ மட்டுசம அல்லாத) மற்ை விவெங்கள், மின்னணு 

அல்லது ஆவணப் வடிவத்தில் இங்குள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் 

நிபந்தறனகறளத் ரதாடர்ந்து, உங்களுக்கு எதிொக, அத்தறகய 

அைிவுறுத்தல்களின் ோன்றுகள் மற்றும் பிை விவெங்கள் முடிவானதாகக் 

கருதப்படும். 

5) குைிப்பிட்ட கணக்கு ரதாடர்பான புகாெளிக்கும் சநெம் மற்றும்/அல்லது 

பாிவர்த்தறன/கள் அல்லது கணக்கு ரதாடர்பான சவறு எந்தரவாரு 

விஷயத்திலும் ஏசதனும் தகொறு ஏற்பட்டால், ேர்ச்றேக்குாிய சநெம் 

மற்றும்/அல்லது நம்பகத்தன்றமறயக் கண்டைிய வங்கிக்கு உாிறம 

உண்டு மற்றும் மூன்ைாம் தெப்பினாின் சமாேடி அல்லது சமாேடியில் 

நீங்கள் பங்குரபைாத பட்ேத்தில் உங்கள் கார்டு கணக்கில் 

அங்கீகாிக்கப்படாத பாிவர்த்தறனகள் நடந்தால் பாிவர்த்தறன மற்றும் 

உங்கள் கடன்ரபாறுப்பு ஆகியறவ RBI சுற்ைைிக்றகயில் 

ரகாடுக்கப்பட்டுள்ள "வாடிக்றகயாளர் பாதுகாப்பு - அங்கீகாிக்கப்படாத 

மின்னணு பாிவர்த்தறனகளில் வாடிக்றகயாளர்களின் 

வறெயறுக்கப்பட்ட கடன்ரபாறுப்பு" வழிகாட்டுதல்களின்படி 

நடவடிக்றக எடுக்கப்படும். ஒழுங்குமுறைகளில் அவ்வப்சபாது 

திருத்தப்படும் ஏசதனும் மாற்ைங்கள் அந்த சநெத்தில் ரபாருந்தும் மற்றும் 

கட்டுப்படுத்துவதாகும்.  

 



 

 

6) கஸ்டமர் சகர்/வாடிக்றகயாளர் குறைதீர்ப்புக்கான ரதாடர்பு 

விவெங்களுக்கு, தயவுரேய்து எங்கள் இறணயதளமான 

www.axisbank.com/support ஐப் பார்க்கவும் 

 

Q)   பாதுகாக்கப்பட்ட கிரெடிட் கார்டுகள்  

 
1) ஃபிக்ஸட் ரடபாேிட், பாதுகாக்கப்பட்ட கிரெடிட் கார்டுகள் அல்லது 

வங்கியால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட சவறு ஏசதனும் வேதியின் கீழ் 

வாடிக்றகயாளாிடமிருந்து வங்கிக்கு வெக்கூடிய அறனத்துப் பணங்களின் 

இறுதி இருப்புக்கான ரதாடரும் பாதுகாப்பாகச் ரேயல்படும். 

2) தவறுதல்நிறல ஏற்பட்டால் அல்லது கடன் வேதி அல்லது வேதிகள் 

சதறவக்சகற்ப திருப்பிச் ரேலுத்தப்படாவிட்டால், ஃபிக்ஸட்/டர்ம் 

ரடபாேிட்றட முன்கூட்டிசய பணமாக்க அல்லது எந்த சநெத்திலும் 

வழங்கப்படும் அல்லது றவத்திருக்கும் பத்திெங்கள்/ ஃபிக்ஸட் அல்லது 

டர்ம் ரடபாேிட்கறள ரேட் ஆஃப் ரேய்ய அல்லது சமம்படுத்த 

சதறவயான அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் வங்கி எடுக்கலாம் அல்லது 

வங்கியால் நியாயமானதாகக் கருதப்பட்டறத மறுஒதுக்கீடு ரேய்தல் 

மற்றும் அதன் ஏசதனும் ஒரு கிறளகளில் உள்ள வங்கி கணக்கு(களில்) 

வாடிக்றகயாளாின் ரபாறுப்புகறள நிறைசவற்றுவதற்கான நிகெத் 

ரதாறகறய ரபாருத்தமானதாகக் கருதலாம். 

 

3) வாடிக்றகயாளாின் தகுதிநிறலயின் அடிப்பறடயில் பாதுகாக்கப்பட்ட 

கிரெடிட் கார்டுடன் இறணக்கப்பட்ட ஃபிக்ஸட் ரடபாேிட்டில் இருந்து 

உாிறமறய அகற்ை வங்கிக்கு உாிறம உண்டு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ரபாறுப்புத் துைப்பு: 

 

வருவாய், லாபம், வணிகம், ஒப்பந்தங்கள், எதிர்பார்க்கப்படும் சேமிப்பு 

அல்லது குட்வில் ஆகியவற்ைின் இழப்பு உட்பட ஆனால் அறவ மட்டும் 

அல்லாமல், சநெடியாகசவா, மறைமுகமாகசவா அல்லது 

விறளவானதாகசவா ஏசதனும் இழப்பு அல்லது சேதம் ஏற்பட்டால், 



 

 

எதிர்பார்க்கக்கூடிய அல்லது எதிர்பாொ ரமன்ரபாருள் உட்பட ஏசதனும் 

உபகெணங்களின் பயன்பாடு அல்லது மதிப்பு இழப்பு, இதனால் பயனொல் 

அல்லது எந்தரவாரு நபொலும் பாதிக்கப்படுவது, எவ்வாைாயினும், 

ஏசதனும் தாமதம், தடங்கல், இறடநிறுத்தல், தீர்மானம் அல்லது 

சகாாிக்றகறய ரபறுதல் மற்றும் ரேயலாக்குவதில் வங்கியின் பிறழ 

மற்றும் பதில்கறள உருவாக்குதல் மற்றும் பதிலளித்தல் அல்லது பயனாின் 

ரதாறலத்ரதாடர்பு ோதனங்கள் மற்றும் எந்தரவாரு சேறவ வழங்குநாின் 

ரநட்ரவார்க் மற்றும் வங்கியின் ேிஸ்டத்தில் ஏசதனும் ஒரு தகவல் அல்லது 

ரேய்திறய அனுப்புவதில் ரேயலிழப்பு, தாமதம், குறுக்கீடு, 

இறடநிறுத்தம், கட்டுப்பாடு அல்லது பிறழ, வங்கியின் ேிஸ்டம் அல்லது 

ஏசதனும் சேறவ வழங்குநர் மற்றும் / அல்லது மூன்ைாம் தெப்பினாின் 

ரநட்ரவார்க் வேதிறய வழங்குவதற்கு சதறவயான சேறவகறள 

வழங்குவதற்கு வங்கி, அதன் பணியாளர்கள், முகவர்கள் அல்லது 

ஒப்பந்ததாெர்கள் ரபாறுப்சபற்க மாட்டார்கள். ஆக்ேிஸ் வங்கியானது 

அதன் ரோந்த விருப்பத்தின் சபாில், ரவளிப்புை சேறவ வழங்குநர்/கள் 

அல்லது முகவர்/கள் மற்றும் அதன் திட்டங்கள் ரதாடர்பாக சதறவப்படும் 

அல்லது அவேியமான அத்தறகய விதிமுறைகளின் அடிப்பறடயில் 

சேறவகறளப் பயன்படுத்தலாம். 

 

• விண்ணப்ப படிவத்தின் நிறலறய 21 பணி நாட்களுக்குள் ஆக்ேிஸ் 

வங்கி ரதாிவிக்கும். 

• ஆக்ேிஸ் சபங்க் ஏசதனும் ஆஃபர்கள், பாிசுகள், வவுச்ேர்கள், ாிவார்டு 

பாயின்ட்கறள திரும்பப் ரபறுதல், கார்றட ரேயல்படுத்துதல் அல்லது 

ெத்து ரேய்தல் சபான்ைவற்ைிற்காக கார்டு CVV, PIN, OTP அல்லது 

இண்டர்ரநட் பாஸ்சவர்றட சகட்காது. அறழப்பு/மின்னஞ்ேலில் 

இதுசபான்ை சகாாிக்றககறள புைக்கணிக்கவும். ஆக்ேிஸ் வங்கியின் 

ரதாடர்பு எண்கறள அதிகாெப்பூர்வ இறணயதளத்தில் கடிதப் 

பாிமாற்ைத்திற்கு முன் உறுதிப்படுத்தவும். 

• ஏசதனும் ஆன்றலன்/இ-காம் பாிவர்த்தறனகறளத் ரதாடங்குவதற்கு 

முன், இறணயதளம் மற்றும்/அல்லது சபார்ட்டலின் நம்பகத்தன்றமறய 

உறுதிப்படுத்தவும். உங்கள் பணத்றத ஏமாற்ைி ரபை முயலும் சபாலி 

இறணயதளங்கள் குைித்து எச்ோிக்றகயாக இருக்கவும். 

• வங்கியால் வழங்கப்பட்ட கார்டு வாடிக்றகயாளாின் தனிப்பட்ட 

பயன்பாட்டிற்கானதாகும். மூன்ைாம் தெப்பினாின் ோர்பாக அல்லது 

நன்றமக்காக ரேய்யப்படும் பாிவர்த்தறனகறள வங்கி ஊக்குவிக்காது 

அல்லது ஆதாிக்காது. 

• ேர்வசதே பாிவர்த்தறனகளுக்கான வணிகர்களின் 

ாீஃபண்ட்கள்/தகொறுகள் ஏற்பட்டால், நாணய ஏற்ை இைக்கத்தால் எழும் 

எந்த விகித வித்தியாேத்றதயும் வாடிக்றகயாளர் ஏற்க சவண்டும். 

 



 

 

ரதாடர்பு ரகாள்ளும் வழிகள் 

 

கஸ்டமர் ேர்வீேஸ் 

 

இந்தியாவில் உள்ள எந்தரவாரு சலண்ட்றலன் அல்லது 

ரேல்சபானிலிருந்தும் 1860 500 5555 அல்லது 1860 419 5555 

என்ை எண்றண அணுகலாம் 

 

ACE கிரெடிட் கார்டுகளுக்கு: 1860 419 1919 

பர்கண்டி பிறெசவட் கார்டுகளுக்கு: 1800 210 8888 

ஜ்ஜ்ப்ாீமியம் கார்டுகளுக்கு: விஸ்தாொ இன்ஃபினிட், ாிஸர்வ், 

ரேலக்ட், அட்லஸ், றமல்ஸ் & சமார் சவர்ல்ட் ரேலக்ட் and 

இன்ஃபினிட், தயவு ரேய்து ரதாடர்பு ரகாள்ளவும்: 1800 419 

0065 

 

+91 - 22-27648000 என்ை எண்றண இந்தியாவிற்கு ரவளியில் இருந்து 

அணுகலாம். 

 

மின்னஞ்ேல் ID: axisbank.com/support 

ACE கிரெடிட் கார்டுகளுக்கான மின்னஞ்ேல் ID: 

service.acecard@axisbank.com 

 

LIC கார்டுகளுக்கு: 1800 419 0064  

மின்னஞ்ேல் ID: liccards@axisbank.com 

 

 

குறை தீர்த்தல்/ சமலதிகாாியிடம் பிெச்ேறனறய எழுப்புதல் 

 

ரபறுநர், 

 

திரு. ேீஸர் பிண்ட்சடா, சநாடல் ஆபீேர் 

 

ஆக்ேிஸ் சபங்க் லிட்., NPC1, 5வது மாடி, "கிகாப்ரளக்ஸ்", ப்ளாட் எண் 

I.T.5, MIDC, ஐசொலி நாரலட்ஜ் பார்க், ஐசொலி, நவி மும்றப - 400 708. 

மின்னஞ்ேல் ID: nodal.officer@axisbank.com, ரதாறலசபேி 91-080-

61865200. சநெம்: காறல 9:30 முதல் மாறல 5:30 மணி வறெ (திங்கள் 

முதல் ரவள்ளி வறெ) 

 

காறல 9:30 முதல் பிற்பகல் 2:00 மணி வறெ (ேனிக்கிழறம) வங்கி 

விடுமுறை நாட்கறளத் தவிெ. 



 

 

 

 


