
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

అతి ముఖ్యమ నై  
నియమ నిబంధనలు 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ఈ అతి ముఖ్యమ నై నియమనిబంధనలు, ఇందులో ప ందుపరచిిన సమాచారం అంతా 
క్రెడటి  క్ారడు దారడలు/క్రెడటి  క్ారడు  దరఖ్ాసుు దారడలు/బ్యంకు ఖ్ాతాదారడలు/బ్యంకుకు 
చ ందని క్రెడటి  క్ారడు  ఉత్పత్తు లప  ై ఆసక్తు చూపుత్తనన వారిక్త  త్క్షణం వరిుసుు ంది. ఈ 
ఎంఐటీసీ మారడపలకు లొబడి ఉంట్యి. క్ారడు దారడలతో బ్యంకు కుదురడుకునన 
ఒపపందానిక్త అదనంగా ఈ నియమ నిబంధనలను చదువుక్ోవాలి. 

A) ఛారజీల ష డ్ూయల్  
 

1. జాయినింగ్, వారిిక, & యాడ్ ఆన్ క్ార్డు ఫజీు 
 

క్రెడటి క్ారడు  రకం 
జాయినింగ్ ఫీజ్ 
(రూ) 

వారిిక ఫీజు 
2వ సంవత్సరం 
నుంచి 
(రూ.) 

యాడ్ ఆన్ 
క్ార్డు 

యాక్తసస్ బ్యంక్      
ఇన్ఫని టై క్రెడటి క్ారడు   

నిల్ నిల్ నిల్ 

యాక్తసస్ బ్యంక్ బజ్  
క్రెడటి క్ారడు  750 750 నిల్ 

ఇండయిన్  యాక్తసస్ 
బ్యంక్ క్రెడటి క్ారడు  

500 500 నిల్ 

ఫ్ిి ప్క్ార్్డ యాక్తసస్ 
బ్యంక్ క్రెడటి క్ారడు  

500 500 నిల్ 

యాక్తసస్ బ్యంక్ ఫీఛీారీ్డ 
క్రెడటి క్ారడు  

250 250 నిల్ 

యాక్తసస్ బ్యంక్ ఫీఛీారీ్డ 
పిస్ క్రెడటి క్ారడు   350 350 నిల్ 

యాక్తసస్ బ్యంక్ ఏస్ 
క్రెడటి క్ారడు  

499  
(క్ారడు  అందుకునన 
45 రోజులోి పు 

499 
(త్దుపర ిసంవత్సరం 
రూ.2,00,000 

నిల్ 



 

 

రూ.10000 ఖ్రడు 
చేసనిటట్  అయిత ే
ఇద ిరదుు  
అవుత్తంది) 

ఖ్రడు చసేినటట్  
అయితే ఇద ి
రదువుత్తంది) 

పతీయేక క్రెడిట క్ారడు  

3,000 
(బరగండీ 
ఖ్ాతాదారడలకు నిల్
)  

3,000 
(బరగండీ 
ఖ్ాతాదారడలకు నిల్) 

నిల్ 

యాక్తసస్ బ్యంక్  
అట్ి స్ క్రెడిట క్ారడు   

5,000 5,000 నిల్ 

యాక్తసస్ బ్యంక్ 
బరగండీ ప ైవైేట క్రెడటి 
క్ారడు   

50,000 (బరగండీ 
ప ైవైటే 
ఖ్ాతాదారడలకు నిల్
) 

50,000 (బరగండీ 
ప ైవైటే ఖ్ాతాదారడలకు 
నిల్) 

నిల్ 

యాక్తసస్ బ్యంక్ రజిర్డ్ 
క్రెడటి క్ారడు   50,000 50,000 నిల్ 

యాక్తసస్ బ్యంక్ 
మాయగ్నస్ క్రెడటి క్ారడు   

10,000 10,000 నిల్ 

యాక్తసస్ బ్యంక్ 
విస్ాు రా  
ఇనిపన టై క్రెడటి క్ారడు   

10,000 10,000 నిల్ 

యాక్తసస్ బ్యంక్ 
విస్ాు రా సిగననచర్డ క్రెడటి 
క్ారడు   

3,000 3,000 నిల్ 

యాక్తసస్ బ్యంక్ 
విస్ాు రా  క్రెడిట క్ారడు  

1,500 1,500 నిల్ 

పిీవిలేజ్ క్రెడటి క్ారడు  1,500 1,500 నిల్ 
మ ైల్స & మోర్డ వల్ు  
స లక్్ క్రెడటి క్ారడు   

10,000 4,500 నిల్ 



 

 

మ ైల్స & మోర్డ వల్ు  
క్రెడటి క్ారడు  3,500 3,500 నిల్ 

Neo 250 250 నిల్ 
యాక్తసస్ బ్యంక్  ఆరా 
క్రెడటి క్ారడు   

749 749 నిల్ 

ఎల్ఐస ీక్ారడు లు  నిల్ నిల్ నిల్ 

పయీాణ పయీోజనాలతో 
సిగననచర్డ  
 

1,500 

1,000 (త్దుపరి 
సంవత్సరం రూ.2,4 
లక్షవు ఖ్రడు 
చేసనిటట్  అయిత ేఇద ి
రదువుత్తంది) 

నిల్ 

మ ై వింగ్స  1,200 500 నిల్ 

మ ై ఛాయిస్  
250 (ఇమేజ్ క్ారడు  
క్ోసం అదనపు ఫీజు 
రూ. 150) 

250 
నిల్ (ఇమజే్ 
క్ారడు  ఫీజు 
రూ. 150) 

మ ై జోన్ 500 500 నిల్ 
మ ై బిజిన స్  999 499 నిల్ 

పాి టనిం  

500 (క్ారడు  
అందుకునన 45 
రోజులోి పు 
రూ.5000 ఖ్రడు 
చేసనిటట్  అయిత ే
ఇద ిరదుు  
అవుత్తంది) 

200 (త్దుపరి 
సంవత్సరం 
రూ.1,00,000 ఖ్రడు 
చేసనిటట్  అయిత ేఇద ి
రదువుత్తంది) 

నిల్ 

ట ైట్నియం  

250 (క్ారడు  
అందుకునన 45 
రోజులోి పు 
రూ.2500 ఖ్రడు 
చేసనిటట్  అయిత ే
ఇద ిరదుు  

100 (త్దుపర ి
సంవత్సరం 
రూ.50,000 ఖ్రడు 
చేసనిటట్  అయిత ేఇద ి
రదువుత్తంది) 

నిల్ 



 

 

అవుత్తంద ి

మ ై జోన్ ఈజీ క్ారడు   500 500 నిల్ 

ప ైడై్ పాి టినం  నిల్ 

250 (త్దుపరి 
సంవత్సరం 
రూ.20,000 ఖ్రడు 
చేసనిటట్  అయిత ేఇద ి
రదువుత్తంది) 

నిల్ 

ప ైడై్ సగిననచర్డ  నిల్ 

500 (త్దుపరి 
సంవత్సరం 
రూ.40,000 ఖ్రడు 
చేసనిటట్  అయిత ేఇద ి
రదువుత్తంది) 

నిల్l 

 
2. ఫ నైాన్స / వడీు  ఛారజీలు (జూన్ 12, 2021 నుంచి) 
 

యాక్తసస్ బ్యంక్ క్ారడు  రకం 

ప డిగించిన క్రెడటిప ై 
ఓవర్డడ్ూయ వడీు  క్ాయష్ అడా్న్సప  ైవడీు  

న లవా
రజ రనటట 

వారిిక రనటట న లవారజ 
రనటట 

వారిిక రనటట 

యాక్తసస్ బ్యంక్ బరగండి క్రెడిట
క్ారడు  

1.5% 
19.56% 
పతీీ 
సంవత్సరం 

1.5% 19.56% పతీీ 
సంవత్సరం 



 

 

ప ైడై్ పాి టినం, ప ైడై్ సగిననచర్డ 
క్ారడు  

2.95% 
పతీీ 
న ల 

41.75% 
పతీీ 
సంవత్సరం 

2.95% 
పతీీ న ల 

41.75% 
పతీీ 
సంవత్సరం 

పిీవిలేజ్ / యాక్తసస్ బ్యంక్
స లక్్ క్రెడటి క్ారడు  /యాక్తసస్ 
బ్యంక్ అట్ి స్ క్రెడటి క్ారడు  / 
మ ైల్స & మోర్డ వల్ు  స లక్్ 
క్ారడు  /మ లై్స & మోర్డ వల్ు  
క్ారడు  /మ  ైజోన్/మ  ైఛాయిస్
/మ  ైవింగ్స/యాక్తసస్ విస్ాు రా 
సిగననచర్డ క్రెడటి క్ారడు / 
యాక్తసస్ బ్యంక్  విస్ాు రా 
క్రెడటి క్ారడు  
/పాి టినం/ట టై్నియం / 
నియో /బజ్/గోల్ు/సలి్ర్డ
/ఇండియన్ ఆయిల్ యాక్తసస్ 
బ్యంక్ క్రెడటి క్ారడు  / 
యాక్తసస్ బ్యంక్  విస్ాు రా 
ఇనిిన టై క్రెడటి క్ారడు  / 
యాక్తసస్ బ్యంక్  ఆరా క్రెడటి 
క్ారడు  / ఎల్ఐస ీక్ారడు   

3.6% 
పతీీ 
న ల 

52.86% 
పతీీ 
సంవత్సరం 

3.6% 
పతీీ న ల 

52.86% 
పతీీ 
సంవత్సరం 

యాక్తసస్ బ్యంక్ రజిర్డ్ క్రెడటి 
క్ారడు  / యాక్తసస్ బ్యంక్
మాయగ్నస్ క్రెడటి క్ారడు   

3.0% 
పతీీ 
న ల 

42.58% 
పతీీ 
సంవత్సరం 

3.0% పతీీ 
న ల 

42.58% పతీీ 
సంవత్సరం 

ఫ్ిి ప్క్ార్్డ యాక్తసస్ బ్యంక్ 
క్రెడటి క్ారడు  / యాక్తసస్ 
బ్యంక్ ఫీీ ఛారీ్డ క్రెడిట క్ారడు  

3.6% 
పతీీ 
న ల 

52.86% 
పతీీ 
సంవత్సరం 

3.6% పతీీ 
న ల 

52.86% పతీీ 
సంవత్సరం 



 

 

/యాక్తసస్ బ్యంక్ఫీ ీఛారీ్డ పిస్ 
క్రెడటి క్ారడు  / యాక్తసస్ 
బ్యంక్  ఏస్ క్రెడటి క్ారడు   

ఇన్స్ా్  ఈజీ క్ారడు  /మ ై జోన్ 
ఈజీ క్ారడు /పివీిలేజ్ ఈజీ క్ారడు   

3.4% 
పతీీ 
న ల 

49.36% 
పతీీ 
సంవత్సరం 

3.4% 
పతీీ న ల 

49.36% 
పతీీ 
సంవత్సరం 

 
ఫ నైాన్స / వడీు  ఛారజీ వివరాలు: 
 
1) వడీు  వీటపి ై విధించడ్ం జరడగ్ుత్తంది; 

• బక్ాయి ఉనన మొతాు నిన చ లిింపు త్తది తదేీలోపు చ లిించనటట్  అయిత ే బక్ాయి 
మొత్ుంప నై, ఆ త్రా్త్ క్ొత్ు  ట్ీనసక్షన్స (ట్ీనసక్షన్ తేద ీ నుంచి) ప  ై బక్ాయి 
మొతాు నిన పూరిుగా చ లిించనంత్ వరకు. 
 

• క్ాయష్ అడా్న్సప  ైవిత్ డాీ చసేని తేద ీనుంచి చ లిింపు తదేీ వరకు 
 

• పేమ ంట త్తది తదేీ నాటిక్త కనీస బక్ాయి మొత్ుం చ లిించనటట్  అయిత ే లేట 
పేమ ంట ఫీజులు/వడీు  విధించడ్ం జరడగ్ుత్తంది. 

 
• ఇత్ర క్రెడటి క్ారడు  అక్ ంటస నుంచి బ్యలెన్స ట్ీన్సఫర్డ చసేనిటట్  అయితే  బ్యంకర్డ 

చ క్/ఎన్ఈఎఫ్టీ దా్రా బదలిీ చసేని మొత్ుంతో పాటట మీ క్ారడు  ఖ్ాతాప ై చసేని 
క్ొనుగోలు మొత్ుంప ై. 

 
2) క్ారడు  అక్ ంట క్ోి జ్ చేసనిా బక్ాయి మొత్ుం క్తియర్డ చేయనంత్ వరకు ఫ నై ఫ ైనాన్స 

ఛారీ్డ చ లిించాలిస ఉంటటంది. 
 

3) ఇత్ర ఫీజులు & ఛారజీలు 
 



 

 

క్ాయష్ విత్డాీయల్ ఫజీు ** 
2.5% (కనీసం రూ. 500) నగ్దు మొత్ుం; 
యాక్తసస్ బ్యంక్ బరగండీ ప ైవైటే, రిజర్డ్, 
మాయగ్నస్ క్రెడటి క్ారడు ప ై రదుు   

బ్ీంచులోి  క్ాయష్ పేమ ంటప ై క్ోసం ఫీజు రూ. 100 
బరగండీ ప ైవైేట క్రెడటి క్ారడు ప  ైరదుు  

క్ారడు  రజపేి స్మ ంట ఫజీు 

  రూ..100 
 యాక్తసస్  బ్యంక్ ఏస్  క్రెడటి  క్ారడు , యాక్తసస్  
బ్యంక్  విస్ాు ర ఇనిిన టై  క్రెడటి  క్ారడు , 
యాక్తసస్  బ్యంక్ విస్ాు రా సగిననచర్డ  క్రెడిట  
క్ారడు , యాక్తసస్  బ్యంక్విస్ాు రా క్రెడటి  క్ారడు , 
మాయగ్నస్, రిజర్డ్ క్రెడటి  క్ారడు , బరగండీ ప ైవైటే 
క్రెడటి  క్ారడు , యాక్తసస్  బ్యంక్ ఆరా క్రెడటి  
క్ారడు , యాక్తసస్  బ్యంక్అట్ి స్  క్రెడటి  క్ారడు కు 
రదుు   

డ్ూపిి క్నట సే్టమ ంట ఫీజు రదుు   
బరగండీ ప ైవైేట క్రెడటి క్ారడు ప  ైలేట 
పేమ ంట ఫీజు రదుు    

యాక్తసస్ బ్యంక్ ఏస్ క్రెడిట క్ారడు ప ై లేట 
పేమ ంట ఫీజు 

చ లిించాలిసన బక్ాయి మొత్ుం రూ.100 
కంటే త్కుువుంట ేనిల్  
చ లిించాలిసన బక్ాయి మొత్ుం రూ. 101 – 
రూ. 300గా ఉంటే రూ.100 
చ లిించాలిసన బక్ాయి మొత్ుం రూ. 301 - 
రూ 1,000 ఉంట ేరూ.300 
  చ లిించాలిసన బక్ాయి మొత్ుం రూ 1,001 
- రూ. 5,000 ఉంటే రూ.500 
చ లిించాలిసన బక్ాయి మొత్ుం రూ. 5,001 
-రూ. 10,000 ఉంట ేరూ.600 
చ లిించాలిసన బక్ాయి మొత్ుం రూ. 10,001 
అంత్ కంట ేఎకుువ ఉంట ేరూ.700 

ఇత్ర క్ారడు లప ై లేట పేమ ంట ఫీజు  చ లిించాలిసన బక్ాయి మొత్ుం రూ. 300 



 

 

వరకు ఉంటే నిల్ 
చ లిించాలిసన బక్ాయి మొత్ుం రూ. 301 -
రూ. 500 ఉంటే రూ.100 
చ లిించాలిసన బక్ాయి మొత్ుం రూ. 501 
రూ.1000 మధయన ఉంటే రూ.500 
చ లిించాలిసన బక్ాయి మొత్ుం రూ.1001 –
రూ.10,000 మధయన ఉంటే రూ.500 
చ లిించాలిసన బక్ాయి మొత్ుం రూ.10,001 
-రూ.25,000 మధయన ఉంటే రూ.750 
చ లిించాలిసన బక్ాయి మొత్ుం రూ. 25,001 
-రూ.50,000 మధయన ఉంటే రూ.1,000 
చ లిించాలిసన బక్ాయి మొత్ుం రూ.50,000 
కంటే ఎకుువ ఉంటే రూ.1,000 
 

ఓవర్డ లిమిట ప నాల్ీ ***  యాక్తసస్ 
బ్యంక్ ఏస్ క్రెడటి క్ారడు లప  ై 

ఓవర్డ లిమిట మొత్ుంప  ై3%  
(కనీసం రూ. 500) 

ఇత్ర యాక్తసస్ బ్యంక్ క్రెడటి క్ారడు లప  ై
ఓవర్డ లిమిట ప నాల్ి *** 

ఓవర్డ లిమిట మొత్ుంప  ై2.5%  
(కనీసం రూ. 500) 
బరగండీ ప ైవైేట క్రెడటి క్ారడు ప  ైరదుు  

 ఛారీ్డ సిి ప్ రటి ైవైల్ ఫజీు లేదా క్ాప ీ
రిక్ర్స్్ ఫీజు  

రదుు  

ఔట సే్షన్ చ క్ ఫీజు రదుు  
చ క్ రటిర్డన లేదా డజిానర్డ ఫీజు లేదా 
ఆటో డ బిట రివరసల్ (బ్యంకు అక్ ంట 
ఔట ఆఫ్ ఫండ్స) 
 

కనీసం రూ.450, గ్రష్ింగా రూ.1500కు 
లోబడి పేమ ంటప ై 2%   
బరగండీ ప ైవైేట క్రెడటి క్ారడు ప  ైరదుు  

రరైలే్ టిక్రటి క్ొనుగోలు లేదా రదుు ప  ై 
ఐఆర్డసటీసీీ /ఇండయిన్ రరలైే్లు 
సూచించిన పకీ్ారం 
 



 

 

ఫూయయల్ ట్ీనసక్షన్ సర్డఛారీ్డ  

ట్ీనసక్షన్ మొత్ుంప ై 1%  
(రూ.400 నుంచి రూ.4000 మధయన ఉండే 
ఫూయయల్ లావాదవేీలప  ైరజఫండ్ చేయడ్ం 
జరడగ్ుత్తంది. పతీీ న లా గ్రషిఠ ంగా రూ.400 
వరకు; ప ైడై్ పాి టనింప ై రూ.250 మాత్మీే. 
మ  ైఛాయిస్, నియో, బజ్, 
యాక్తసస్ బ్యంక్ విస్ాు రా క్రెడిట క్ారడు  
మరియు యాక్తసస్ బ్యంక్ విస్ాు రా సగిననచర్డ 
క్రెడటి క్ారడు ) ప ై రజఫండ్ వరిుంచదు. 
 
ఫూయయల్ సర్డఛారీ్డ (ఏమ నైా ఉంటే) ప  ై
పనునలు ఏమ నైా విధించినటట్  అయితే 
వాటిని రదుు  చేయడ్ం కుదరదు, దానిన 
క్ారడు దారడ భరించాలిస ఉంటటంది. 

విదశేీ కరరనీస లావాదవేీ ఫీజు 
**** 

యాక్తసస్ బ్యంక్  మాయగ్నస్ క్రెడిట క్ారడు ప  ై
లావాదవేీ విలువలో 2%; 
యాక్తసస్ బ్యంక్   రిజర్డ్ క్రెడటి క్ారడు ప ై 
లావాదవేీ విలువలో 1.5%; 
బరగండీ ప ైవైేటప ై నిల్; 
ఇత్ర క్ారడు లప ై లావాదవేీ విలువప  ై3.50%  

ట్ీనసక్షన్స క్ోసం మొబ ైల్ అలర్్డ్ రదుు  

హాట లిసి్ంగ్ ఛారజీలు  రదుు  
బ్యలెన్స ఎంక్రై్రజ ఛారజీలు   రదుు   
 
నోట: i) పభీుత్్ం నోటఫి ై చసేని పకీ్ారం అనిన ఫీజులు, వడీుల, ఇత్ర ఛారజీలప ై జీఎస్ట ీ
ఉంటటంది. అవి భ్రత్ పభీుత్్ంపు సంబంధతి్ నిబంధనల పకీ్ారం మారడపలకు లోబడ ి
ఉంట్యి. 
ii) ఎపపటికపుపడ్ు ఛారజీలు లేదా ఫజీులను మారను హకుు లేదా త్న సబబు అని 
భ్వించిన  క్ొత్ు  ఛారజీలు లేదా ఫీజులను విధించ ేహకుు బ్యంకు కలిగ ిఉంటటంది. వీటిక్త 



 

 

సంబందించి కస్మరడకు కనీసం ఒక న ల రోజుల ముందు సమాచారం ఇవ్డ్ం 
జరడగ్ుత్తంది. 
 
*లేట పమే ంట ఫజీు: చ లిింపు త్తది గ్డ్ువు తదేీ నాటకి్త కనీస మొత్ుం కంటే త్కుువ 
మొత్ుం అందుకునాన లేద ీఎటటవంటి చ లిింపు క్ారడు దారడ జరపకపో యినా లేట పేమ ంట 
ఫీజు విధించడ్ం జరడగ్ుత్తంద.ి లేట పమే ంట ఫీజు విధించకుండా చూసేందుకు చ లిింపు 
త్తది గ్డ్ువు తదేీక్త ముందే యాక్తసస్ బ్యంకు క్రెడిట క్ారడు  ఖ్ాతాప ై సపష్మ నై మొత్ుం 
జమయియయలా చూసుక్ోవాలి. 
 
 
**క్ాయష్ విత్డాీయల్ ఫజీు: క్రెడటి క్ారడు  దరఖ్ాసుు  సమయంలో ఎంచుకునన వినియోగ్ 
పాీధానయత్ను బటి్ సదరడ ఎటఎీం(లు) యాక్తసస్ బ్యంకు క్రెడటి క్ారడు కు అనుకూలంగా 
ఉననటట్  అయితే   భ్రత్దేశంలో లేదా విదశేాలోి  క్ారడు దారడ యాక్తసస్ బ్యంకు క్రెడటి 
క్ారడు  దా్రా నగ్దు విత్ డాీ చసేుక్ోవచుు.  ప నై పేరకునన రజతిలో వాటపి ై ట్ీనసక్షన్ ఫీజు 
విధించడ్ం జరడగ్ుత్తంది. అటి్ మొత్ుం క్ారడు దారడ త్దుపర ిసే్టమ ంటలో వసుు ంది. ఈ 
ఛారజీలు క్నవలం బ్యంకు ఛారజీలు మాత్మీే. బ్యంకుతో లింకుక్ాని క్ొనిన ఎటీఎంలు విత్ 
డాీయల్ ఛారజీలు కూడా వసూలు చేస్ాు యి. 
 

***ఓవర్డ లిమిట ఫజీు:  క్రెడటి పరమిితిని మించి క్రెడటి మొతాు నిన ఉలింఘ ంచి క్ారడు దారడ 
పయీతినంచిన క్ొనిన నిరిుష్ లావాదేవీలను బ్యంక్ ఆమోదించవచుు, ఓవర్డ-లిమిట 
మొత్ుంలో 2.5% ఓవర్డ-లిమిట రడసుము (కనీసం రూ. 500క్త లోబడి) 
విధించబడ్ుత్తంది. ఫజీులు లేదా వడీు  ఛారజీల క్ారణంగా ఓవర్డ-లిమిట సిితి ఏరపడ్వచుు. 
 
****విదశేీ కరరనీసలో ఛారజీలు: భ్రత్ రూపాయలోి  క్ాకుండా ఏద నైా ఇత్ర కరరనీసలో  
జరపి ే లావాదేవీని భ్రతీయ రూపాయలోి క్త మారుడ్ం జరడగ్ుత్తంది. అద ి లావాదేవీ 
జరగిిన రోజన జరగ్కపో వచుు. యాక్తసస్ బ్యంకుతో ఆ లావాదేవీ స టలి్ అయిన రోజు ఆ 
మారిపడ ి చోటటచసేుకుంటటంది. ఒకవళే లావాదవేీ అమ రికన్ డాలరిలో జరగినటట్  
అయితే, ఆ మారపడిని అమ రకిన్ డాలరిలోక్త కన్ర్్డ చసేి ఆ త్రా్త్ ఆ అమ రకిన్ డాలరి 
మొతాు నిన భ్రతీయ రూపాయలోి క్త మారుడ్ం జరడగ్ుత్తంది. చట్ పకీ్ారం ఏద నైా 
వరిుంచే నిరిుష్ రనటట లేనటట్  అయితే వీస్ా/మాస్ర్డ క్ారడు , అది ఏద ైతే అది, దానిన బటి్  



 

 

అమ రకిన్ డాలర్డ మారిపడి రనటటను స టిల్మ ంట రోజున అటి్ లావాదవేీప ై కరరనీస కన్రిన్ 
ఫ్ాయక్ర్డ అస స్మ ంట (పసీుు త్ం 3.50%) ప రడగ్ుదలను  తీసుక్ోవడ్ం జరడగ్ుత్తంది.  
 
కస్మర్డ చపేటి్న విదేశీ లావాదవేీలప ై రజఫండ్ప ై అదనంగా 3.5% ఫజీు పడ్ుత్తంది. 
 
వడీు  లెక్తుంపు క్ోసం ఉదాహరణ: 
 
మీ న లవారజ సే్టమ ంట పతీీ న లా 20వ తదేీన జనరనట అవుత్తందని పాత్ బక్ాయిలనీన 
మీరడ పూరిుగా చ లిించారడ, మీ క్రెడటి క్ారడు  ఖ్ాతాప ై ఎటటవంంట ిబక్ాయి లేదు అనుక్ోండి.  
 
మీరడ ఇంట ి క్ోసం రూ.25000 విలువ నై వసుు వులు జూన్ 12న క్ొనుగోలు చేశారడ, 
అలాగన జూన్ 15న ఏటీఎం నుంచి రూ.5000 నగ్దు విత్ డాీ చేశారడ.  

తదే ీ లావాదవేీ రకం మొత్ుం వివరమ 

12 జూన్ క్ొనుగోలు 
రూ.25,000 
డ బిట క్రెడటి క్ారడు ప ై జరపిని క్ొనుగోలు 

15 జూన్ నగ్దు విత్ 
డాీయల్ 

రూ .5,000  
డ బిట 

క్రెడటి క్ారడు ప ై విత్ డాీ చేసని 
నగ్దు 

20 జూన్ వడీు  
రూ .35.50  
డ బిట 

విత్ డాీ చసేని నగ్దు 
రూ. 5,000* 6 రోజులు* 
3.6%*12 న లలు/365 
రోజులు =  న లవారజ రనటట  
35.50 

20 జూన్ 
క్ాయష్ ట్ీనసక్షన్ 
ఫీజు రూ.500  డ బిట 

5000*2.5% = రూ. 125 
ఇద ిరూ. 500 కంట ేత్కుువ 

20 జూన్ 
వడీుప ై జీఎస్టీ  
 రూ.6.39D డ బిట 

35.50*18% = 
రూ.6.39 

20 జూన్ ఫీజుప ై జీఎస్ట ీ రూ.90.00  
డ బిట 

500*18% = 
రూ.90 



 

 

 
మీ మంతిీ సే్టమ ంట జూన్ 20న జనరనట అవుత్తంది. అందులో ఈ ఎంటీలీు ఉంట్యి 
 
వయక్తుగ్త్ క్ొనుగోలు, రవిాల్్ పవీరున, వరిుంచే వడీు  రనటట ఆధారంగా వాసువ వడీు  లెక్తుంపు 
మారడత్ూ ఉంటటంది. 20 జూన్ సే్టమ ంట క్ోసం మీ గ్డ్ువు తేద ీజూలెై 10. మీరడ జూలెై 
10న రూ.5000 చ లిించి, జూలెై 11న రూ.10,000 క్ొనుగోళలి   చేసనిటియితే, జూలెై 20న 
వచుే మీ న లవారజ సే్టమ ంట క్తంది ఎంటీలీను కలిగి ఉంటటంది: 
తదే ీ ట్ీనసక్షన్ రకం అమ ంట వివరణ 
ఒప నింగ్ బ్యలెన్స రూ. 

30,631.89 
డ బిట 

గ్త్ సే్టమ ంట నుంచి క్ాయరజ ఫ్ారా్డ్ 
అయిన బ్యలెన్స  

10  
జులెై  

పేమ ంట రూ. 5,000 
క్రెడటి 

పాత్ సే్టమ ంట బక్ాయిలు చ లిింపు  

11 జులెై  క్ొనుగోళలి  రూ. 10,000 
డ బిట 

క్రెడటి క్ారడు ప ై జరపిని క్ొనుగోళలి  

20 జులెై వడీు  రూ. 
1,413.85 
డ బిట 

రూ. 1,413.85 బరకీర్డ ఈ విధంగా 
ఉంటటంది: 

 
a) రూ. 25,000 ప ై వడీు  @ 3.6% పతీి న ల 12 జూన్ నుంచి 20 జూలెై 

వరకు (39 రోజులు) [రూ. 25,000 x 3.6% x 39 రోజులు x 12 
న లలు / 365 రోజులు = రూ. 1153.97]. 

 
b) రూ. 5000 ప ై వడీు  @ 3.6% పతీి న ల, 21 జూన్ నుంచి 10 జూలెై వరకు 

(20 రోజులు) [5000 x 3.6% x 20 రోజులు x 12 న లలు / 365 
రోజులు = రూ. 118.36]. 

 

క్ోి జింగ్ బ్యలెన్స  
రూ.30,631.89  
డ బిట చ లిించాలిసన మొత్ుం 



 

 

c) రూ. 10,000 ప ై వడీు  @ 3.6% పతీి న ల 11 జూలెై నుంచి 20 జూలెై 
వరకు (10 రోజులు) [రూ. 10,000 x 3.6% x 10 రోజులు x 12 న లలు 
/ 365 రోజులు = 118.36]. 

 
d) 631.39 ప ై వడీు  (వడీు  + ట్ీనసక్షన్ ఫజీు + గ్త్ సే్టమ ంటలో విధించిన 

పనున) @ 3.6% పతీి న ల 20 జూన్ నుంచి  20 జూలెై వరకు  (31 
రోజులు) [రూ. 631.39 x 3.6% x 31 రోజులు x 12 న లలు / 365 
రోజులు = రూ. 23.16]. 
 

20  జూలెై జీఎస్ట ీ
రూ. 254.49 
డ బిట 

రూ. 1,413.85*18% = 
రూ. 254.49 

ముగంిపు బ్యలెన్స రూ. 37300.23 
డ బిట 

చ లిించాలిసన మొత్ుం 

 
 

వయక్తుగ్త్ క్ొనుగోలు, రివాల్్ పవీరున, వరిుంచే వడీు  రనటట ఆధారంగా వాసువ వడీు  లెక్తుంపు 
మారడత్ూ ఉంటటంది. పతీీ న లా క్నవలం మినిమం పేమేంట మాత్మీే చేసుు ననటట్  అయిత ే
మీ బక్ాయి మొత్ుంప ై విధించ ే వడీు  క్ారణంగా రజపేమ ంట వయవధి సంవత్సరాల త్రబడ ి
స్ాగ్ుత్ూ ఉంటటంది.  
 
బరగండ ీప ైవైటేప  ైవడీు  లెక్తుంపు ఉదాహరణ: 
మీ న లవారజ సే్టమ ంట పతీీ న లా 20వ తదేీన జనరనట అవుత్తందని పాత్ బక్ాయిలనీన 
మీరడ పూరిుగా చ లిించారడ, మీ క్రెడటి క్ారడు  ఖ్ాతాప ై ఎటటవంంట ిబక్ాయి లేదు అనుక్ోండి.  
 
మీరడ జూన్  12న ఇంటి సరడకల క్ోసం రూ.25,000 క్ొనుగోళలి  జరిపారడ, అలాగన జూన్  
15న ఏటీఎం దా్రా రూ.5000 క్ాయష్  విత్  డాీ చశేారడ.  
 
జూన్ 20న జనరనట అయియయ మీ న లవారజ సే్టమ ంటలో దిగ్ువ త లిపని ఎంటీలీు 
ఉంట్యి: 
 



 

 

తేద ీ లావాదవేీ రకం మొత్ుం వివరణ 
12 జూన్ క్ొనుగోలు రూ. 25,000 

డ బిట 
క్రెడటి క్ారడు ప ై జరిపని 
క్ొనుగోలు 

15 జూన్  క్ాయష్ విత్
డాీయల్ 

రూ. 5,000 
డ బిట  

క్రెడటి క్ారడు ప ై విత్ డాీ 
చేసని క్ాయష్ 

ముగంిపు బ్యలెన్స రూ. 30,000.00 
డ బిట 

చ లిించాలిసన మొత్ుం 

 
వయక్తుగ్త్ క్ొనుగోలు, రవిాల్్ పవీరున, వరిుంచే వడీు  రనటట ఆధారంగా వాసువ వడీు  లెక్తుంపు 
మారడత్ూ ఉంటటంది. 20 జూన్ సే్టమ ంట క్ోసం మీ గ్డ్ువు తేద ీజూలెై 10. మీరడ జూలెై 
10న రూ.5000 చ లిించి, జూలెై 11న రూ.10,000 క్ొనుగోళలి   చేసనిటియితే, జూలెై 20న 
వచుే మీ న లవారజ సే్టమ ంట క్తంది ఎంటీలీను కలిగి ఉంటటంది: 

తేద ీ లావాదవేీ రకం అమ ంట వివరణ 

ఒప నింగ్ బ్యలెన్స 
రూ. 
30,000.00 
డ బిట 

గ్త్ సే్టమ ంట నుంచి క్ాయరజ 
ఫ్ార్ర్డు బ్యలెన్స 

10 జూలెై చ లిింపు రూ. 5,000 
క్రెడటి 

గ్త్ సే్టమ ంట బక్ాయిల 
చ లిింపులకు  

20 
జూలెై 

వడీు  
రూ. 
1,168.69 
డ బిట 

రూ. 1168.69 బరకీప్ ఇలా 
ఉంటటంది: 

11 జూలెై క్ొనుగోళలి  రూ. 10,000 
డ బిట 

క్రెడటి క్ారడు ప ై జరపిని 
క్ొనుగోళలి  

 
రూ. 25,000 ప ై వడీు   @ 1.50% పతీీ న ల, 12 జూన్ నుంచి 20 జూలెై వరకు (39 
రోజులు) [రూ. 25,000 x 1. 5% x 39 రోజులు x 12 న లలు / 365 రోజులు = రూ. 
480.29] 
 



 

 

రూ. 5000 ప  ై వడీు  @ 1.50% పతీీ న ల, 15 జూన్ నుంచి 10 జూలెై వరకు (26 
రోజులు) [5000 x 2.95% x 26 రోజులు x 12 న లలు / 365 రోజులు = రూ. 
64.10] 
 
రూ. 10,000 ప ై వడీు   @ 1.50% పతీీ న ల, 11 జూలా నుంచి  20 జూలెై వరకు (10 
రోజులు) [రూ. 10,000 x 2.95% x 10 రోజులు x 12 న లలు / 365 రోజులు = 
49.32]. 
 

20 జులెై  జీఎస్ట ీ రూ. 206.85 డ బిట  
రూ. 1,149.17*18% = 
రూ. 206.85 

క్ోి జింగ్ బ్యలెన్స రూ. 36,685.36 డ బిట మొత్ుం చ లిింపు బక్ాయి 
 

B) లేట పమే ంట ఫజీు లెక్తుంపు 
 

చ లిింపు త్తద ిగ్డ్ువు తదే ీనాటిక్త కనీస మొత్ుం కంట ేత్కుువ మొత్ుం అందుకునాన 
లేదీ ఎటటవంట ి చ లిింపు క్ారడు దారడ జరపకపో యినా లేట పమే ంట ఫీజు విధించడ్ం 
జరడగ్ుత్తంది. లేట పమే ంట ఫీజు విధించకుండా చూసేందుకు చ లిింపు త్తద ిగ్డ్ువు 
తేదకీ్త ముంద ేయాక్తసస్ బ్యంకు క్రెడిట క్ారడు  ఖ్ాతాప  ైసపష్మ నై మొత్ుం జమయియయలా 
చూసుక్ోవాలి. 

C)  క్రెడటి, క్ాయష్ విత్డాీయల్ / అడా్న్స ఫజీు 
 

• క్రెడటి పరమిితి: క్ారడు దారడకు నిరనుశంచిన పరిమితి ఇది. మొత్ుం బక్ాయి సహ అనిన 
లావాదవేీలు, ఫీజులు, ఛారజీలు ఏవి కూడా ఈ పరిమితిని మించరాదు. 
 

• క్ాయష్ పరమిితి: క్ారడు దారడకు నిరనుశంచిన క్ాయష్ అడా్న్స పరిమితి ఇది. ఈ పరమిితి 
క్రెడటి లిమిట కంట ే త్కుువుంటటంది. అది మొత్ుం క్రెడటి లిమిటలో భ్గ్ంగా 
ఉంటటంది. 

 
ఎటీఎంల నుంచి విత్ డాీ చేస ేనగ్దుప ై ట్ీనసక్షన్ ఫజీు విధించబడ్ుత్తంది. రటి యిల్ 
క్ొనుగోళిలో 100% బ్యలెన్స చ లిింపును చ లిింపు త్తద ిగ్డ్ువు తదేీన జరపకపో త ే



 

 

వడీు  విధించడ్ం జరడగ్ుత్తంది. క్ాని నగ్దు విత్ డాీయల్కు సంబంధించి విత్ డాీ  
చేసని రోజు నుంచే వడీు  విధించడ్ం జరడగ్ుత్తంది.  

 
• అందుబ్టట క్రడెటి లిమిట: అందుబ్టట క్రెడిట లిమిట అననద ి క్నట్యించిన క్రెడిట 

పరమిితి, ఆ సమయంలో క్ారడు ప ై ఉనన బక్ాయి మొత్ుం తీసేసేు  ఉండే మొత్ుం.  
ప ైమైరజ క్ారడు దారడకు క్నట్యించిన క్రెడటి లిమిటను యాడ్ ఆన్ క్ారడు దారడ(లు) 
పంచుకుంట్రడ. 

 
• నగ్దు పరమిితి అందుబ్టట: అందుబ్టట నగ్దు లిమిట అననద ి క్నట్యించిన 

నగ్దు పరమిితి, ఆ సమయంలో క్ారడు ప ై ఉనన బక్ాయి ఉనన నగ్దు మొత్ుం తీసేసేు  
ఉండ ేమొత్ుం.   
 
ఇంటరననషనల్ లిమిట: అంత్రాీ తీయంగా ఉపయోగించేందుకు క్ారడు దారడకు 
అంత్రాీ తీయ పరిమితిని క్నట్యించడ్ం జరడగ్ుత్తంది.  క్ారడు  దరఖ్ాసుు  
సమయంలో అంత్రాీ తీయ వినియోగానిన ఎవరరతైే ఎంచుకుంట్రో వారకి్న మాత్మీ ే
ఇద ి వరిుసుు ంది. ఇది మీ వ లుమ్ క్తటలో పరేకునన అంత్రాీ తీయ లిమిట పకీ్ారం 
ఉంటటంది. 

 
• క్రెడిట, క్ాయష్, అంత్రాీ తీయం (ఏమ ైనా ఉంటే) పరమిిత్తలననవి పతీీ క్ారడు దారడనిక్త 

మారడత్ూ ఉంట్యి. క్ారడు  అందజనసే సమయంలో అందించ ేవ లుమ్ లెటర్డ దా్రా 
దీనిన క్ారడు దారడకు త లియజనయడ్ం జరడగ్ుత్తంది. ఆ విషయానిన పతీీ న లా 
క్ారడు దారడకు పంప ేసే్టమ ంటలోనూ వ లిడించడ్ం జరడగ్ుత్తంది. పతీీ న లా అందించ ే
సే్టమ ంటలో అందుబ్టటలో ఉనన క్రెడటి లిమిట పరేకునడ్ం జరడగ్ుత్తంది. 
 
• మల్ీ క్ారడు ల లిమిట షరేంిగ్: యాక్తసస్ బ్యంకు త్న సీ్య విచక్షణప  ై 

క్ారడు దారడ పసీుు త్ం ఉపయోగసిుు నన క్ారడు  స్ాి నంలో మరో రకం క్ారడు  అందించ ే
అధకి్ారం కలిగి ఉంది. ఏ క్ారడు ప నై నైా క్రెడటి లిమిట, క్ాయష్ లిమిట అననది ఏ 
సమయంలోన ైనా యాక్తసస్ బ్యంకు సీ్య విచక్షణప ై ఆధారపడి ఉంటటంద.ి 
అనిన యాక్తసస్ బ్యంకు క్రెడటి క్ారడు ల క్రెడటి లిమిట ఒకుటగిాన ేఉంటటంది. మీ 
యాక్తసస్ బ్యంకు క్రెడటి క్ారడు ప ై ఉండే క్రెడిట లిమిట వరేన్రడగా ఉనాన ఉమమడగిా 
అనిన క్ారడు లకు ఉమమడి పరిమితి ఉంటటంది. వయక్తుగ్త్ క్ారడు  స్ాి యి లేదా 



 

 

కస్మర్డ స్ాి యిలో షేర్డు లిమిట అననద ి బ్యంకు అంత్రగత్ మారగదరశక్ాలప  ై
బ్యంకు సీ్య విచక్షణకు లోబడి ఉంటటంది. క్నట్యించిన క్రెడటి పరిమితిక్త 
మించి బక్ాయి దాటనిపుపడ్ు ఓవర్డ లిమిట ఛారజీలు వరిుస్ాు యి. 
 

• వినియోగ్ంప  ైఆర్డబీఐ మారగదరశక్ాలు 
ఆర్డబీఐ మారగదరశక్ాల పకీ్ారం భ్రత్దశేంలో క్ాంట్క్్ ఆధారతి్ పాయింటిలో 
(ఎటీఎం, పఓీఎస్ అంటే పాయింట ఆఫ్ సలే్ డివ సైులు) ఉపయోగించేందుకు 
మాత్మీ ేవ సులుబ్టట కలిగ ిఉంట్యి. మీ వినియోగ్ పాీధానయత్ను మీరడ స ట 
చేసుక్ోవచుు లేదా మారడుక్ోవచుు. యాక్తసస్ బ్యంకు మొబ ైల్ యాప్, 
ఇంటరరనట బ్యంక్తంగ్ లేదా కస్మర్డ క్నర్డను సంపదీించడ్ం /సమీపంలోని 
బ్ీంచును సందరిశంచడ్ం దా్రా మీ క్ారడు ప  ైఎపుపడ నైా లావాదవేీ పరమిిత్తలు 
అంటే క్ాంట్క్్ లెస్ లావాదవేీలను  వ సులుబ్టట లేదా ఆ సదుపాయానిన రదుు  
చేసుక్ోవడ్ం ఏరాపటట చేసుక్ోవచుు. మీ క్ారడు  ముందు భ్గ్ంలో కనిపించే 
క్ాంట్క్్ లెస్ గ్ురడు  అది క్ాంట్క్్లెస్ ఉపయోగానిక్త సదిధంగా ఉననటట్  
త లియజనసుు ంది. ఒకవళే మీ క్ారడు  ప నై పరేకునన లావాదవేీలకు సపో రడ్  
చేయనటట్  అయిత ేమీరడ పాీధానయత్లు/పరిమిత్తలను ఏరాపటట చసేుక్ోవాలి. 
మీ విజఞపిు  క్ోసం కస్మర్డ క్నర్డను సంపదీించండి లేదా ఏద నైా బ్ీంచును 
సందరిశంచండి. 

 
D) క్రెడటి – ఫీ ీవయవధ ి 

వడీు  రహ త్ వయవధి అననది లావాదవేీ జరపిని తేదీని బటి్ 20 నుంచి 50 రోజులుగా 
ఉంటటంది. 

 
గనెస్ పరీయిడ్కు సంబంధంిచిన ఉదాహరణ: జూన్ 20 నుంచి జూలెై 20 వరకు సే్ట
మ ంట సమయం ఉనన క్ారడు కు చ లిింపు త్తది తదేీ ఆగ్సు్  10. ఒకవేళ మీరడ గ్త్ 
న లా సే్టమ ంటలోని బక్ాయి మొతాు నిన మీరడ చ లిించినటట్  అయితే, గనెస్ పీరయిడ్ 
ఈ విధంగా ఉంటటంది: 

 
1. జూన్ 24వ తదేీ జరపిని క్ొనుగోలుకు ఫీ ీ గనెస్ పరీియడ్ అననది జూన్ 24 నుంచి 

ఆగ్సు్  10 వరకు అంట ే47 రోజులు ఉంటటంది. 
 



 

 

2. జూలెై 14న జరపిే క్ొనుగోలుకు ఉచిత్ గనెస్ పీరయిడ్ అననది 18 జూలెై నుంచి 10 
ఆగ్సు్  వరకు అంటే 23 రోజులు ఉంటటంది. క్ాబటి్ క్ొనుగోలు తదేీని బటి్ గనసె్ 
పీరయిడ్ మారడత్ూ ఉంటటంద.ి అయితే, గ్త్ న ల బక్ాయి మొతాు నిన చ లిింపు త్తద ి
తేద ీ నాటకి్త చ లిించనటట్  అయిత ే ఫీ ీ క్రెడిట వయవది అననది ఉండ్దు, వడీు  రహ త్ 
సమయం క్ోలోపతారడ. నగ్దు తీసుకుననటట్  అయితే ఆ లావాదవేీ జరగిిన నాట ి
నుంచి చ లిింపు తదే ీవరకు వడీు  విధించడ్ం జరడగ్ుత్తంది. 

 
E) బిలిింగ్ అండ్ సే్టమ ంట  
 

i]  బిలిింగ్ సే్టమ ంట – పీరయిాడిసటిీ & పంపించ ే విధానం: ఏద నైా లావాదవేీ 
ఉనాన లేదా క్ారడు  ఖ్ాతాప  ై రూ.100 కంట ే ఎకుువ మొత్ుం బక్ాయి ఉననటట్  
అయితే పతీీ న లా మీకు సే్టమ ంట/ఈ-సే్టమ ంటను  బ్యంకు త్న దగ్గరడనన 
రిక్ారడు ల పకీ్ారం మీ చిరడనామా/ఈమ యిల్ అడ్సీ్కు పంపసిుు ంది. ఈ 
ఒపపందం పకీ్ారం సే్టమ ంట అందలేదని మీరడ మీ బ్ధయత్ల నుంచి 
త్పపించుక్ోలేదు. త్తద ి చ లిింపు తేద ీ లోపు మీరడ బక్ాయి పడని మొతాు నిన 
చ లిించాలిస ఉంటటంది. 

 
ii]  దుక్ాణాల నుంచి జరిప ే క్ొనుగోళలి , విధించే చారజీలను క్ారడు  నుంచి బ్యంకు 

డ బిట చేసుు ంది, అలాగన క్ారడు దారడ బ్యంకుకు జరపి ే చ లిింపులు, క్ారడు దారడ 
పేరడన వచుే చ లిింపులను క్ారడు  ఖ్ాతాకు బ్యంకు జమ చేసుు ంది. 

 
iii] క్ారడు దారడకు బ్యంకు రవిాలి్ంగ్ క్రెడటి సదుపాయానిన అందజనసుు ంది, దాని 

పకీ్ారం సే్టమ ంటలో పేరకునన కనీసం బక్ాయి మొత్ుం (ఎంఎడీ) చ లిించేందుకు 
క్ారడు దారడ ఎంచుక్ోవచుు.  సే్టమ ంటప  ైఉండ ేపూరిు బక్ాయి మొత్ుం (టీఎడీ) 
లేదా కనీసం బక్ాయి మొతాు నిన (ఎంఎడీ) క్ారడు దారడ సే్టమ ంటప  ై పేరకునన 
చ లిింపు త్తది తేద ీలోపు చ లిించాలిస ఉంటటంది. 

 
iv] చ లిింపు త్తది తేదీ నాటిక్త ఒకవళే కనీస చ లిింపు మొత్ుం MAD చ లిించనటట్  

అయితే  యాక్తసస్ బ్యంకు క్రెడిట క్ారడు  విత్డాీయల్ లేదా సస పండ్ 
(తాతాులికంగా లేదా శాశ్త్ంగా) చేయబడ్ుత్తంది. అంతే క్ాదు బ్యంకు త్న 
సీ్య విచక్షణ మరేకు యాక్తసస్ బ్యంకు క్రెడిట క్ారడు ను అంగజకరించకూడ్దని 



 

 

దుక్ాణదారడలకు సూచిసుు ంది, మరయిు/లేదా క్ారడు  అస్ో సయిియషన్ సస్ిమ్లో 
క్ారడు ను హాట లిస్్ చేస ిక్ారడు ను స్ా్ధనీం చసేుకుంటటంది. 
 

v]  బిలిింగ్ సమయం లోపు లేదా త్తది చ లిింపు తదేకీ్త ముందు మీరడ కనీస 
బక్ాయి మొత్ుం కంట ే ఎకుువ మొతాు నిన ఒకటి కంట ే ఎకుువ స్ారడి  లేదా 
బక్ాయి మొతాు నిన చ లిించవచుు. 

 
vi] క్ారడు  ఖ్ాతాకు మీరడ జరపిే చ లిింపులు ఈ విధంగా జమ చయేడ్ం 

జరడగ్ుత్తంది: 
 

1. పనునలు సహ ఫీజులు, ఛారజీలు  
2. వడీు  ఛారజీలు  
3. క్ాయష్ అడా్నుసలు  
4. డ్యల్ ఏ డాీఫ్్ట  
5. ఈఎంఐ 
6. బ్యలెన్స ట్ీనసఫర్డ  
7. క్ొనుగోళలి   

 
vii] చ లిింపు క్ోసం మీరడ ఇచిున ఏద ైనా ఆదశేాలు గ రవించబడ్నటట్  అయితే, క్ారడు  

పయీోజనాలు సస పండ్/ట రిమనేట చేయబడ్తాయి, బ్యంకు విచక్షణ మేరకు  
ష డ్ూయల్ ఆఫ్ ఛారజీలోి  పరేకునన ఫజీు  క్ారడు  ఖ్ాతాప ై విధించడ్ం  జరడగ్ుత్తంద.ి 
అటి్ మొత్ుం బ్యంకు విచక్షణ మేరకు మారడపనకు లోబడ ి ఉంటటంది. అంత ే
క్ాదు చట్పరంగా త్గిన చరయ చేపటే్ అధిక్ారం కూడా బ్యంకు కలిగి ఉంటటంది. 

 
viii]  విజఞపిు  చేసనిటట్  అయితే  డ్ూపిి క్నట న లవారజ అక్ ంట సే్టమ ంటిను బ్యంకు 

జారజ చసేుు ంది. అటి్ దానిక్త ష డ్ూయల్ ఆఫ్ ఛారజీలోి  పరేకునన రజతిలో సరజ్సు చారీ్డ 
చ లిించాలిస ఉంటటంది, అది బ్యంకు విచక్షణ మేరకు మారడత్ూ ఉంటటంది. 

 
ix] మీ కమయయనిక్నషన్ అడ్సీ్/ఈమ యిల్ అడ్సీ్లో ఏమ నైా మారడపలు జరిగతి ే

వ ంటనే ఆ బ్యంకుకు ఆ విషయం త లియజనసి అప్డేట చేసుక్ోవాలి. అలా 
చేయడ్ం వలన ఎటటవంట ిజాపయం లేకుండా సే్టమ ంటటి  అందుక్ోగ్లుగ్ుతారడ. 



 

 

 
x] బిలిింగ్ వివాదాలు –సే్టమ ంట జారజ చసేిన 60 రోజులోి పు సే్టమ ంటలో ఏమ నైా 

త్పపిదాలు ఉనానయని క్ారడు దారడ(లు) బ్యంకుకు త లియజనసేు  త్పప సే్టమ ంట
(టటి )లోని సమాచారం అంతా సరరనైదగిా, క్ారడు దారడలు అంగజకరించినదిగా 
భ్వించడ్ం జరడగ్ుత్తంది. అలా పరేకునన త్పపిదాలు సరరైనవని బ్యంకు 
భ్వించిన ఎడ్ల, బ్యంకు త్న సంత్ృపిు  మరేకు త్దుపర ి విచారణ జరిపేంత్ 
వరకు  అటి్ ఛారిీని తాతాులిక పాీతిపాదకిన బ్యంకు రవిర్డస చేయవచుు. 
బ్యంకు నిర్హ ంచిన దరాయపుు లో అటి్  వాటి బ్ధయత్ (లోపాలు) 
క్ారడు దారడ(లు)దనేని తేలిన ఎడ్ల అటి్ ఛారజీలను తిరగిి విధించడ్ం 
జరడగ్ుత్తంది. ఆ త్దుపరి సే్టమ ంటలో ఆ ఫజీు/ఛారజీలను ష డ్ూయల్ ఆఫ్ ఛారరీస్
లో పరేకునన రజతిలో రాబటట్ క్ోవడ్ం జరడగ్ుత్తంది. 

xi] ఈఎంఐ సదుపాయానిన ఎంచుకుననటట్  అయితే, ఒరజినల్ లావాదవేీప ై వచిున 
రివారడు  పాయింటటి  ఏమ ైనా ఉంటే అవి రవిర్డస అవుతాయి. 

 
F)  క్తియరంిగ్ టర్డన అర ండ్ ట మై్ (టఎీట)ీ, చ లిింపు విధానం 
 

దిగ్ువ త లిపిన విధానంలో క్ారడు  ఖ్ాతాకు చ లిింపులు జరపవచుు: 
 

 1.నగ్దు: క్ారడు  చ లిింపు క్ోసం యాక్తసస్ బ్యంకుకు చ ందని ఖ్ాతాలోి  నగ్దును 
క్ారడు దారడ డిపాజిట చయేవచుు. బ్యంచులోి  జరపిే అలాట ి చ లిింపుల క్ోసం పతీీ 
చ లిింపు లావాదవేీక్త రూ.100 ఫీజు ఉంటటంది. 
నగ్దు చ లిింపు క్తియరరన్సకు పటే్ సమయం – అదే రోజు. 

 
2. చ క్ / డాీఫ్్ట: యాక్తసస్ బ్యంకు క్రెడిట క్ారడు  న ం. XXXXXXXXXXXXXXXX  

రాస ి ఆ చ కుును ఎంఐఎన్స ీ కలెక్షన్ బ్క్స /స ైుఫని్ బ్కుసలు/యాక్తసస్ 
బ్యంకు బ్ీంచీలోి ని క్ ంటరిలో అందజనయవచుు. చ కుులు/డాీఫ్ు్ లు/ నిరనుశత్ 
నగ్రాలు క్ాకుండా ఇత్ర పాీంతాలోి  చ లిింపు జరిగన డాీఫ్ు్ లప  ై (ఈ నగ్రాల 
జాబితాను బ్యంకు ఎపపటికపుపడ్ు నిరణయిసుు ంది, విజఞపిుప ై ఇద ి లభిసుు ంది) 
పాీస సింగ్ ఫజీు ఉంటటంది. 

  



 

 

యాక్తసస్ బ్యంకు చ కుు క్తియరరన్సకు  - ఒక (1) పనిదనిం. ఇత్ర బ్యంకులకు 
చ ందని చ కుుల  క్తియరరన్సకు రియలజరషైన్ను బటి్  3 – 5 రోజులు   (ఔట సే్షన్ 
చ కుు అయిత ేమరో  రోజు. బ్ీంచుతో ఒకస్ారి చ క్ చేసుక్ోండ.ి)

3. యాక్తసస్ బ్యంకు సవేింగ్స అక్ ంట దా్రా ఇంటరరనట చ లిింపు: యాక్తసస్ బ్యంక్ వ బ్
స ైట దా్రా క్ారడు దారడ ఆన్లెైన్లో చ లిింపు జరపవచుు. దాని క్ోసం 
www.axisbank.com.  లో లాగ్ ఆన్ అవండి. దీని క్తియరరన్స క్ోసం 1 పని దినం 
పడ్ుత్తంది. 

 
4. ఆటో –డ బిట: పతీీ న లా చ లిింపు త్తద ితేదనీ త్న సేవింగ్స అక్ ంట నుంచి చ లిింపు 

జరడపుక్ోవాలని లిఖిత్పూర్కంగా క్ారడు దారడ ఆదశేం ఇవ్వచుు. ఒకవళే అటి్ 
చ లిింపు తేదీ ఆదివారం అయితే, ఆ మొతాు నిన త్దుపరి పనిదనిం రోజున డ బిట 
చేయడ్ం జరడగ్ుత్తంది. దీని క్తియరరన్సకు ఒక (1) పనిదనిం పడ్ుత్తంది. 

 
5. క్తిక్ టూ ప ే/ఎన్ఈఎఫ్ట ీ/ వీఎంట:ీ మీ యాక్తసస్ బ్యంక్ క్రెడిట క్ారడు  బక్ాయిలను 

మీకు చ ందని ఇత్ర ఏ సవేింగ్స ఖ్ాతా నుంచ నైా క్తిక్ టూ పే/ఎన్ఈఎఫ్ట/ీవీఎంట ీ
దా్రా చ లిించవచుు. 
క్తిక్ టూ ప ేక్తియరరన్సకు పటే్ సమయం  – 3 పనిదనిాలు 
ఎన్ఈఎఫ్టీ క్తియరరన్సకు పటే్ సమయం  – 1 పనిదనిం 
వీఎంట ీక్తియరరన్సకు పటే్ సమయం  – 2 పనిదనిాలు 
 

6. ఎటఎీం దా్రా చ లిింపు: మీ యాక్తసస్ బ్యంక్ క్రెడిట క్ారడు  బక్ాయిలను మీ యాక్తసస్ 
బ్యంక్ డ బిట క్ారడు  దా్రా  యాక్తసస్ బ్యంకుకు చ ందని ఏ ఏటీఎం దా్రాన ైనా 
చ లిించవచుు. దీని క్తియరరన్సకు 1 పనిదినం సమయం పడ్ుత్తంది. 
 

7. ఐఎంపఎీస్ క్రడెటి క్ారడు  పమే ంట: ఐఎంపఎీస్ దా్రా ఏ బ్యంకు మొబ లై్ అపిి క్నషన్ 
దా్రా అయినా క్ారడు దారడలు యాక్తసస్ బ్యంకు క్రెడిట క్ారడు కు రయిల్ ట ైమ్లో 
చ లిింపు జరపవచుు. చ లిింపుల క్ోసం మీరడ మీ మొబ లై్ అపిి క్నషన్లో వేరన్రడ 
యాక్తసస్ క్రెడటి క్ారడు  అక్ ంటటి  రిజిస్ర్డ చసేుక్ోవచుు. ఈ సదుపాయం దా్రా ఎవర ి
క్రెడటి క్ారడు కు ఎవరరనైా (తోటి ఉదయయగ్ులు/సనేహ త్తలు/జీవిత్ భ్గ్స్ా్మి) 
చ లిింపు జరపవచుు. 



 

 

 
క్తియరరన్సకు పటే్ సమయం – అద ేరోజు. 

G) ట రమినషేన్/సరరండ్ర్డ  / క్ారడు  సభయత్్ం రదుు   
ముందసుు  నోటసీు ఇచిు లేదా ఇవ్కుండా ఏ సమయంలోన నైా క్ారడు దారడ త్న 
క్ారడు  అక్ ంటను రదుు  /సరరండ్ర్డ చసేుక్ోవచుు. క్ారడు  దురి్నియోగ్ం క్ాకుండా 
చూసేందుకు క్రెడటి క్ారడు లను నాలుగ్ు ముకులుగా కతిురించాలి. క్ారడు ప ై ఉండ ే
హో లోగాె మ్, మాయగరనటిక్ సి్ పి్ శాశ్త్ంగా నాశనమయియయలా చూసుక్ోవాలి. కస్మర్డ 
సరజ్సు ఈమ యిల్కు పూరిు క్ారడు  న ంబర్డ త లియజనసూు  రాయడ్ం దా్రా లేద ీ
కస్మర్డ క్నర్డకు క్ాల్ చయేడ్ం దా్రా ఎపుపడ నైా క్ారడు దారడ త్న క్ారడు  సభయతా్నిన 
రదుు  చేసుక్ోవచుు.  అటి్ క్ారడు  ఖ్ాతాప నై ఉనన బక్ాయిలు పూరిుగా చ లిించిన 
త్రా్త్ మాత్మీ ేఆ రదుు  అమలోి క్త వసుు ంది. ఏద ైనా క్ారడు ప ై పో ీ గాె మ్ ముగయిడ్ం 
లేదా క్రెడటి క్ారడు  రరనూయ చసేే సమయంలో బ్యంకు సీ్య విచక్షణప ై పసీుు త్ం 
క్ారడు దారడ ఉపయోగసిుు నన క్ారడు  స్ాి నంలో మరో క్ారడు  జారజ చేస ేఅధిక్ారం బ్యంకు 
కలిగి ఉంటటంది.  క్రెడిట క్ారడు ప  ై క్రెడటి లిమిట, క్ాయష్ లిమిట అననద ి ఎపుపడ్ూ 
కూడా యాక్తసస్ బ్యంకు సీ్య విచక్షణప ై ఆధారపడి ఉంటటంది. క్ోి జర్డ/రరనుయవల్ 
సమయంలో ఇచుే రజపేి స్మ ంట క్ారడు  క్ోసం క్ారడు  దరఖ్ాసుు  చ లుి బ్టట 
క్ొనస్ాగ్ుత్తంది. 

 
H) నష్ం / చోరజ / క్ారడు ల దురి్ నియోగ్ం 
 

క్ారడు  ప గకటట్ కునాన లేదా చోరజక్త గ్ురరనైా మీ పని్ లేదా ఇత్ర స కూయరటిీ సమాచారం 
ఇత్రడలకు త లిసినా మీ అనుమతి లేకుండా దానిన వినియోగించినా  వ ంటనే ఆ 
విషయానిన బ్యంకుకు త లియజనయాలి. అలాగన 
 
వ ంటన ేసమీపంలోని పో లీసు సే్షన్లో ఫిరాయదు/ఫస్్ ఇనిరనమషన్ రిపో రడ్  (ఎఫ్ఐఆర్డ
) దాఖ్లు చసేి ఆ క్ాపీని బ్యంకుకు సమరిపంచాలి. ఒకవేళ ఏద నైా దురి్నియోగ్ం 
జరగిినటట్  అయితే, ప గకటట్ కునన క్ారడు  బ్ధయత్ క్తంద కవరయియయ మొతాు నిక్త మాత్మీ ే
బ్యంకు బ్ధయత్ పరమిిత్మవుత్తంది. అయితే ఇది విధాన నియమ నిబంధనలకు 
లోబడి ఉంటటంది. ఎటీఎం లేదా పని్/పాస్వర్డు/ఓటీప/ీఎంపని్/సవీీవీ దా్రా క్ారడు ల 
దురి్నియోగానిక్త క్ారడు దారన పూరిు బ్ధయత్ వహ ంచాలిస ఉంటటంది. 



 

 

 
I) పని్ను సురక్షతి్ంగా ఉంచుకునంేదుకు కమయయనిక్నషన్ 
 

క్ారడు  ఉపయోగించేందుకు క్ారడు దారడకు జారజ చసేే వయక్తుగ్త్ గ్ురిుంపు సంఖ్య (పని్) 
లేదా క్ారడు దారడ ఎంచుకునన పిన్ న ంబర్డ ఏద ైనా సరన అది క్ారడు దారడకు మాత్మీ ే
త లిసి ఉండాలి. అది క్ారడు దారడ వయక్తుగ్త్ ఉపయోగ్ం క్ోసం మాత్మీే. అద ిఇత్రడలకు 
బదలిీ చేయరాదు, అది అత్యంత్ రహసయంగా ఉంచాలి. పని్ నంబర్డను ఇత్రడలు 
ఉపయోగించేందుకు వీలు కలిపంచలేా ఏ రూపంలో, ఎకుడ్ కూడా రాసి ఉంచడ్ం 
వంటవిి చేయకూడ్దు.  బ్యంకు సబిబంద ి లేదా దుక్ాణదారడలకు లేదా ఇత్ర థర్డు 
పారజ్లకు ఎటి్ పరిసిిత్తలోి నూ ఏ విధంగానూ అది స్చఛందంగా క్ావచుు లేదా 
ఇత్రతాీక్ాని పిన్ను వ లిడించకూడ్దు. క్ారడు దారడ పని్ జారజ చసేే సమయంలో అద ి
క్ారడు దారడకు మాత్మీ ేచరేనలా బ్యంకు త్గిన జాగె్త్ు  తీసుకుంటటంది. 

 
క్ారడు దారడలకు ఇనూసరరన్స కవర్డ  

 
క్ారడు  రక్ానిన బటి్ దగి్ువ పరేకునన బీమా కవరనజ్ వరిుసుు ంది. వరిుంచే బీమా కవర్డ 
క్ోసం దయచసేి వ లుమ్ బుక్లెట చూడ్ండి. 

 
ఎయిర్డ యాక్తసడ ంట కవర్డ:  విమాన టిక్రట యాక్తసస్ బ్యంకు క్రెడటి క్ారడు ప ై క్ొనుగోలు 
చేసనిటట్  అయితే ఆ ఘటనకు 90 రోజుల ముందు దుక్ాణంలో యాక్తసస్ క్రెడటి క్ారడు  
ఉపయోగించినా లేదా ఏటీఎం దా్రా నగ్దు విత్డాీ చసేినటట్  అయితే ఎయిర్డ 
యాక్తసడ ంట చ లుి త్తంది.  ఎయిర్డ యాక్తసడ ంట ఇనూసరరన్స పాలసీ క్తంద వచేు 
డ్బుబ అందుకునేందుకు క్ారడు దారడ నామినీక్త అరహత్ ఉంటటంది, అయిత ే అందుకు 
యాక్తసస్ బ్యంకుకు బక్ాయిలనీన చ లిించాలిస ఉంటటంది.  బక్ాయి మొతాు నిన 
సరడు బ్టట చసేుకునేందుకు ఇనూసరరన్స మొత్ుంప ై మొదటి హకుు యాక్తసస్ 
బ్యంకుకు ఉంటటంది. 

 
జీరో లాస్్ క్ారడు  లయబిలిట:ీ మోసపూరతి్ క్ొనుగోలు లావాదేవీలప ై రక్షణ 
అందుబ్టటలో ఉంది. క్ారడు  పో యిందని యాక్తసస్ బ్యంకుకు క్ారడు దారడ 
త లియజనసని నాటిక్త 30 రోజుల ముందు లావాదవేీలకు ఈ రక్షణ లభిసుు ంది. 
మోసపూరతి్ లావాదవేీలకు మాత్మీ ే ఈ రక్షణ లభిసుు ంది. దీనిక్త త్పపనిసరిగా 



 

 

జత్గా ఎఫ్ఐఆర్డ ఉండాలి. ఎటీఎం, పని్/పాస్వర్డు/ఓటపీ/ీఎంపని్/సీవీవీ ఆధారతి్ 
లావాదవేీలకు ఈ రక్షణ లభించదు. 
 
క్ొనుగోలు రక్షణ: క్రెడటి క్ారడు ప ై జరపిని క్ొనుగోళలి  90 రోజులోి పు అగినపమీాదానిక్త 
గ్ురరనైా లేదా చోర ి అయినా ఇది రక్షణ అందసిుు ంది. క్ాని, దీనిక్త త్పపనిసరిగా ఎఫ్
ఐఆర్డ జత్ చేయాలి. ఒకవేళ ఖ్ాతాదారడ నిరిక్షయంగా క్ారణంగా ఆ నష్ం 
సంభవించినటట్  అయితే దానిన కవర్డ చయేాలి. నగ్లు లేదా కుళి్లపో యియ వసుు వులకు 
ఇద ికవర్డ క్ాదు. 

 
ధరల రక్షణ:  పకీటనలో త్కుువ ధర చూపని వసుు వుకు యాక్తసస్ బ్యంకు క్రెడటి 
క్ారడు  దా్రా ఎకుువ చ లిించినటట్  అయితే ఆ ధరల తేడాను ( అదే బ్ీండ్, త్యారజ, 
మోడ్ల్ పరేడ మరయిు/లేదా న ంబర్డ)  ఈ కవర్డ రజయింబర్డస చేసుు ంది.  ఇద ి
అమ జాన్, ఫ్ిిప్క్ార్్డ లేదా పమీుఖ్ ఆన్లెైన్ క్ొనుగోలు స టైలో క్ొనుగోలు చసేిన 
వసుు వులకు అద ి కూడా అసలు ధ రూ.2500 కంట ే ఎకుువ ఉననటట్  అయిత ే ఈ 
కవర్డ వరిుసుు ంది.  త్కుువ ధర అద ే ఈ-క్ామర్డస కంప నీ పిీంట  చసేని పకీటనలో 
ఉండాలి, క్ొనుగోలు చేసని 3 రోజులోి పు అద ి పచీురించబడాలి. ఆ పకీటన 
పచీురతి్మ నై 7 రోజులోి  క్రియిమ్ సమాచారం అందించాలి. (ఈ ఫచీర్డ క్తంద కవరయియయ 
ఐట మ్స క్ోసం బ్యంకుకు సంపదీించండి.) 
 
క్రెడటి షలీ్ు : పమీాదవశాత్తు  మరణం సంభవించినటట్  అయితే క్ారడు ప ై బక్ాయిపడని 
నిరనుశత్ మొతాు నిన ఇది కవర్డ చేసుు ంది.  

 
చ క్ ఇన్ బ్యగనజీలో జాపయం: విదశేాలకు పయీాణం చసే ే సందరభంలో బ్యగనజీ 
అందుక్ోవడ్ంలో 6 గ్ంటల కంటే ఎకుువ జాపయం చోటటచసేుకుంట ే పాీథమిక 
అవసరాలకు ఉపయోగించ ే వసుు వుల ఖ్రడు రజయింబర్డస చేయడ్ం జరడగ్ుత్తంది. 
అయితే ఇద ి యాక్తసస్ బ్యంకు క్రెడిట క్ారడు ప ై క్ొనుగోలు చేసని విమాన టిక్రటకు 
మాత్మీ ే వరిుసుు ంది. చ క్ు బ్యగనజీ అంటే బీమా చేయించుకునన వయక్తు, అందించిన 
బ్యగనజీని అంత్రాీ తీయ విమానయాన సంసి/క్రరజర్డ అంగజకరించి ఉండాలి. అంతే క్ాదు 
బీమా చేయించుకునన వయక్తు అందుకునన బ్యగనజీ రసదీుకు త్గని రజతిలోనే పయీాణం 
చేయాలి. 
 



 

 

 
చ క్ ఇన్ బ్యగనజ్ క్ోలోపడ్ం: విదేశీ పయీాణ సమయంలో బ్యగనజ్ ప గకటట్ క్ోవడ్ం లేదా 
బ్యగనజ్కు జరిగన నష్ా్ నిన ఇది కవర్డ చసేుు ంది. అయితే యాక్తసస్ బ్యంక్ క్రెడటి క్ారడు  
దా్రా క్ొనుగోలు చసేని విమాన టిక్రటట్ క్న ఇద ివరిుసుు ంది. చ క్ు బ్యగనజీ అంటే బీమా 
చేయించుకునన వయక్తు, అందించిన బ్యగనజీని  అంత్రాీ తీయ విమానయాన 
సంసి/క్రరజర్డ అంగజకరించి ఉండాలి. అంతే క్ాదు బీమా చేయించుకునన వయక్తు 
అందుకునన బ్యగనజీ రసదీుకు త్గని రజతిలోనే పయీాణం చయేాలి. 
 
ట్ీవ ల్ డాకుయమ ంటటి  ప గకటట్ కుననపుపడ్ు: విదశేాలోి  పయీాణం చసేుు ననపుపడ్ు పాస్
పో రడ్  ప గకటట్ క్ోవడ్ం, ఇత్ర పయీాణ పతాీలు సహ అవసరమ నై సందరభంలో   
ప గకటట్ కునన పాస్పో రడ్  క్ోసం దరఖ్ాసుు  ఫజీకయియయ ఖ్రడును ఈ కవర్డ చసేుు ంది. 
యాక్తసస్ బ్యంక్ క్రెడటి క్ారడు  దా్రా  విమానటిక్రట క్ొనుగోలు చేసనిపుపడ్ు మాత్మీ ే
ఈ చ లుి త్తంది. 

 
K) డఫీ్ాల్్  
 
1) డీఫ్ాల్్ చోటటచసేుకుననపుపడ్ు అంటే త్తద ి చ లిింపు తదేీ నాటకి్త కనీసం మొత్ుం 

కూడా చ లిింపు జరపకపో యినా లేదా క్ారడు  సభుయడ ి ఒపపందంలో ఏద నైా క్ాి జ్ను 
ఉలింఘ ంచినటట్  అయిత ే పో సు్ , ఫ్ాయక్స, ట లిఫ్ో న్, ఈ-మ యిల్, ఎస్ఎంఎస్ 
మ సజేింగ్ మరయిు/లేదా బక్ాయిల వసూలు క్ోసం నియమించుకునన థర్డు పారజ్ల 
దా్రా క్ారడు దారడకు గ్ురడు  చయేడ్ం జరడగ్ుత్ూ ఉంటటంది. అలా నియమించుకునన 
థర్డు పారజ్ ఏద నైా సరన ఇండియన్ బ్యంక్ అస్ సయిియషన్ (ఐబీఎ)  బక్ాయి వసూళలి  
క్ోడ్కు కటట్ బడ ిఉంటటంది. 

 
2) క్ారడు దారడ డీఫ్ాల్్కు పాలపడనిటట్  అయితే త్న స్ ంత్ విచక్షణ మేరకు ఈ చరయలు 

తీసుకున ేఅధిక్ారం బ్యంకుకు ఉంటటంది: 
 

a. క్ారడు దారడకు  క్రెడిట క్ారడు  సదుపాయాలు తొలగించడ్ం. 
 

b. క్ారడు ప ై బక్ాయి ఉనన మొతాు నిన త్క్షణమ ేచ లిించాలని క్ారడు దారడను క్ోరడ్ం 
 



 

 

c.  బ్యంకులో క్ారడు దారడని పరేడత్తనన డ్బుబ/డిపాజిటటి /అక్ ంటిను బక్ాయిలకు 
బదులుగా తీసుకునేందుకు, స ట అఫ్ చసేేందుకు బ్యంకుకు అధిక్ారం 
ఉంటటంది. 

 
3) డీఫ్ాల్్ చోటటచసేుకుననటట్  అయితే, డీఫ్ాల్్ రిపో రడ్ ను క్రెడిట ఇనిరనమషన్ బయయరోలు, 

లేదా చట్పకీ్ారం ఆమోదం ప ందిన ఇత్ర ఏజరనీసలకు బ్యంకు నివదేిసుు ంద.ి 
క్ారడు దారడను డీఫ్ాల్ర్డగా పేరకునేందుకు  బిలిింగ్ సే్టమ ంటప ై ఉండ ే  బిలిింగ్ు తదే,ీ 
చ లిింపు త్తది తేదనిి  పరగి్ణనలోక్త తీసుక్ోవడ్ం జరడగ్ుత్తంది. 

 
4) డీఫ్ాల్్ రిపో రడ్  విత్డాీయల్ చసేే పకీ్తెయ, అలాగన బక్ాయిలు మొత్ుం స టిల్ చేసని 

త్రా్త్ డీఫ్ాల్్ రిపో రడ్  తొలగించేందుకు పటే్ వయవధి: 
 

* క్ారడు దారడ డటే్ను సిబిల్ – క్రెడటి ఇనిరనమషన్ బయయరో (ఇండయిా) లిమిట డ్కు 
సిబిల్ సూచించిన ఫ్ారమటలో పతీీ న లా బ్యంకు అందజనసుు ంది. ఈ డటే్లో 
క్ారడు దారడ విషయంలో గ్త్ న లకు సంబంధించిన  రజపేమ ంట సిితి, డీఫ్ాలరడి , పసీుు త్ 
సమాచారం ఉంటటంది. అలా సమరిపంచిన డటే్ను మరో ముప పై రోజులోి పు సిబిల్ 
త్మ సర్రడలో అప్లోడ్ చేసుు ంది. 
 

5) క్ారడు దారడ మరణం/శాశ్త్ వ కైలయం సంభవించిన సమయంలో బక్ాయిల రకివరజ:  
బక్ాయి పడని పూరిు మొత్ుం (బిలిింగ్ క్ాని లావాదవేీలు సహ) త్క్షణమే యాక్తసస్ 
బ్యంకుకు చ లిించాలిస ఉంటటంది. క్ారడు దారడ ఎసే్ట నుంచి బక్ాయి మొతాు నిన రకివర్డ 
చేసుకునే అధకి్ారం యాక్తసస్ బ్యంకుకు ఉంటటంది. అంతే క్ాదు బ్యంకులో 
క్ారడు దారడ పరేడతో ఉనన డ్బుబ/డపిాజిట/అక్ ుంటి నుంచి బక్ాయి మొతాు నిన 
బ్యంకు రికవర్డ  చసేుకుంటటంది.  

 
L) డసి్క్ోి జర్డ  
 
క్రెడటి సమాచారం సహ దానిక్న పరమిిత్ం క్ాకుండా మీ పసీుు త్ బ్యలెన్స, చ లిింపు చరతి్,ీ 
డ మొగాె ఫిక్ వివరాల వంటవిి షేర్డ చసేుకునేందుకు  ఆర్డబీఐతో గ్ురిుంపు ప ందని క్రెడటి 
బయయరోలతో యాక్తసస్ బ్యంకు ఒపపందం కుదురడుక్ోవచుు. క్రెడటి ఇవా్లా వదాు  అన ే
దానిప ై క్రెడటి బయయరోలు ఎటటవంటి అభిపాీయం, సంక్నత్ం లేదా వాయఖ్యలు చయేవు.  



 

 

అవసరమ ైన బక్ాయిలను సక్ాలంలో చ లిించడ్ం దా్రా మంచి క్రెడటి చరతి్ ీకలిగి 
ఉండ్టం మీకు మంచిది. క్రెడటి బయయరోలు అందుబ్టటలో ఉననందున, 
బ్ధయతాయుత్మ నై కస్మరడి  రడణదాత్ల నుంచి వగే్వంత్మ నై, పో టతీ్త్్ంతో కూడని 
సేవలు ఆశంచవచుు. క్రెడటి బయయరోలతో  కస్మరి డిఫ్ాల్్ అందుబ్టటలో ఉంటటంద ిగ్నక 
అద ిభవిషయత్తు  అవసరాల క్ోసం మీ క్రెడటి యోగ్యత్ను పభీ్విత్ం చసేుు ంది. యాక్తసస్ 
బ్యంక్ కస్మర్డ సమాచారానిన న లవారజ పాీతిపదికన లేదా బ్యంక్ మరియు క్రెడటి 
బయయరోల మధయ అంగజకరించిన ఇత్ర సమయ వయవధిలో క్రెడటి బయయరోలకు నివదేసిుు ంది. 
ఏద ైనా బిలిింగ్ వివాదం యాక్తసస్ బ్యంకు దృషి్క్త తీసుకువచిునటట్  అయితే  ఆ వివాదం 
సమసిపో యియంత్ వరకు క్రెడిట బయయరోలకు సమాచారం నివేదంిచడానిన బ్యంకు 
నిలిపివసేుు ంది. క్ారడు దారడ/యాడ్ ఆన్ క్ారడు దారడ(లు)కు సంబంధించి క్ారడు దారడ త్న 
బ్ధయత్ను నిర్రిుంచడ్ంలో ఏద ైనా డీఫ్ాల్్కు పాలపడని విషయాలు  అవసరమ నైది, 
త్గనిదని అని భ్వించిన సమాచారానినపసీుు త్మునన లేదా ముందు ముందే వచేు 
క్రెడటి బయయరోలకు యాక్తసస్ బ్యంకు ఎపపటికపుపడ్ు త లియజనసుు ంది. ఈ విషయంలో 
బ్యంకుకు అధిక్ారం ఉందని క్ారడు దారడ అంగజకరసిుు నానరడ.  
క్రెడటి బయయరోలకు సమాచారానిన బహ రగత్ం చేయడానిక్త యాడ్-ఆన్ క్ార్డు హో లుర్డ(లు) 
నుండ ిసమమతి త లియజనసుు నానరడ. అటటవంటి సంసిలు బ్యంకులు/ఆరిిక సంసిలు,  
ఇత్ర రడణసంసిలకు పాీస స్ చయేబడని సమాచారం లేదా డటే్ లేదా ఉత్పత్తు లను 
మరింత్ అందుబ్టటలో ఉంచవచుు. క్రెడటి బయయరోలు అంట ేక్రెడటి బయయరోలు, క్రెడటి 
రరఫరరన్స ఏజరనీసలు, క్రెడటి ఇనిరనమషన్ కంప నీలు లేదా రడణగె్హీత్లకు సంబంధించిన 
క్రెడటి సమాచారానిన సకేరించడ్ం, క్ోె డీకరించడ్ం, పచీారం చయేడ్ం క్ోసం RBIచే 
ఏరాపటట చేయబడిన అధీకృత్ సంసిలు. 
 

 
డ ైరరక్్ మారరుటింగ్ క్ాల్స లేదా ట లిక్ాలింగ్/యాక్తసస్ బ్యంకు లేదా/త్న అనుబంధ 
సంసిలు. ఏజరంటి నుంచి ట లిసలే్స క్ాల్స అందుక్ోవడ్ం క్ారడు దారడకు ఇష్ం లేనటట్  
అయితే వారడ ట్ీయ్ వ బ్స టైలో పరేకునన వివరాల పకీ్ారం ప ీ వ ైడ్ర్డ కస్మర్డ పిఫీరరన్స 
రిజిస్ర్డలో త్మ పరేడ నమోదు చేసుక్ోవచుు. 
 
బ్యంక్తంగ్ క్ోడ్స & స్ా్ ండ్ర్డు్ బో రడు  ఆఫ్ ఇండయిా (బీసీఎస్బీఐ)లో యాక్తసస్ బ్యంకు 
సభుయరాలు.  బీసీఎస్బీఐ క్ోడ్ పకీ్ారం మా నిబదధత్ను త లుసుకునేందుకు దయచేస ి
మా వ బ్స ైట హో మ్పజేీని సందరిశంచండి. 



 

 

 
M) ఆరబిటేషీన్ క్ాి జ్  
 
వీటకి్త సంబంధించి ఉత్పననమయియయ అనిన వివాదాలు, విభరదాలు మరియు / లేదా 
దావాలు లేదా పశీనలు, లేదా ఏ విధంగాన నైా సపృశంచవేి లేదా వాటిక్త సంబంధించినవి, 
వాటి  అరిం లేదా పభీ్వం లేదా హకుు, బ్ధయత్లు ఇకుడ్ సూచించబడనివి  ఆరిబటేషీన్ 
అండ్ కనిసలియియషన్ చట్ం 1996, లేదా దానిక్త చసేని ఏద ైనా చట్బదధమ ైన సవరణలు 
పకీ్ారం  రడణదాత్ / బ్యంక్ దా్రా నామినటే చేయబడే ఏక్రకై మధయవరిు దా్రా 
మధయవరిుత్్ం దా్రా పరషిురంిచబడ్తాయి. ఒకవళే అలా నియమిచిన మధయవరిు 
మరణం సంభవించినపుపడ్ు, ఇష్పడ్ని సందరభంలో, తిరస్ాురం, నిరిక్షయం, అసమరిత్ 
క్ారణంగా మధయవరిుగా వయవహరించలేకపో త ే రడణదాత్ / బ్యంక్ ఏక్రకై మధయవరిుగా క్ొత్ు  
వారనిి నియమించవచుు. త్న తీరడపనకు సంబంధించి అటి్ మధయవరిు ఎటటవంటి 
క్ారణాలు త లియజనయాలిసన అవసరం లేదు, అలాగన అటి్  ఆరిబటేటీర్డ తీరడపనకు అనిన 
పక్షాలు కటట్ బడ ిఉండాలి. మధయవరిుత్్ చరయలు ముంబ లైో మాత్మీ ేజరడగ్ుతాయి. 

 
 

N) నిషధే క్ాి జ్ 
 

లాటరజ టకి్రటటి , నిషేధించిన లేదా బహ షురించిన మాయగ్జరనైుి  క్ొనుగోలు చేయడ్ం, 
సీపప్సే్క్సలో పాలొగ నడ్ం,  క్ాల్ బ్యక్ సరజ్సులకు చ లిింపులు మరయిు/లేదా 
అలాంటి వసుు వులు/క్ారయకలాపాలకు చ లిింపుల వంటి విదేశీ మారక్ానిన 
అనుమతించని పనుల క్ోసం ఇంటరరనట లేదా ఇత్రెతా వాటి క్ోసం ఇంటరననషనల్ 
క్రెడటి క్ారడు లు ఉపయోగించరాదు. 

 
O) ఫ మా (ఫ్ారని్ ఎక్సఛంేజ్ మనేజే్మ ంట యాక్్) 
 
i) భ్రత్దేశం వ లుపల లావాదవేీల క్ోసం క్ారడు  ఉపయోగ్మననది ఆర్డబీఐక్త చ ందిన 

ఎక్సఛేంజ్ కంటోీ ల్ నిబంధనలు, ఫ్ారని్ ఎక్సఛేంజ్ మనేజే్మ ంట యాక్్, 1999 సహ 
వరిుంచే చట్్ లకు లోబడ ిఉండాల వీటిని ఉలింఘ ంచినటట్  అయిత ేనేరపరమ ైన చరయ 
మీప ై చపేట్డ్ం జరడగ్ుత్తంది. 

 



 

 

ii) ఎలక్ా్ా నిక్/ఇంటరరనట టేడీింగ్ పో రడ్ ల్స దా్రా విదశేీ కరరనీస వాయపారం క్ోసం 
పతీ్యక్షంగా/పరోక్షంగా చ లిింపులకు క్రెడటి క్ారడు లను ఉపయోగించరాదు. నియంత్ణీ 
మారగదరశక్ాల పకీ్ారం ఇది నిషేధం. 

 
iii)  ఈ క్ారడు  భ్రత్దశేంతో పాటట విదశేాలోి నూ ఉపయోగించేందుకు చ లుి త్తంది. 

అయితే నేపాల్, భయట్న్లో విదేశీ కరరనీస లావాదేవీలు చేసేందుకు ఇది చ లిదు. 
 
iv) ఎన్ఆర్డఐ కస్మరడి  100% చ లిింపును యాక్తసస్ బ్యంకు ఎన్ఆర్డఈ ఖ్ాతా దా్రా 

కచిుత్ంగా ఆటో ప ేమోడ్ విధానంలో చ లిించాలిస ఉంటటంది. 
 
v) ఎన్ఆర్డఐ కస్మరి నుంచి నగ్దు చ లిింపు అంగజకరించబడ్దు. 
 
P) క్ారడు  అక్ ంటలో అనధకి్ారకి ఎలక్ా్ా నిక్ బ్యంక్తంగ్ లావాదవేీలు 
  
1) బ్యంకుకు సరరనై మొబ లై్ న ంబర్డ అందించని ఖ్ాతాదారడలకు  ఎటీఎం క్ాయష్ విత్
డాీయల్ మినహా ఇత్ర ఏ రకమ నై ఎలక్ా్ా నిక్ లావాదేవీల సదుపాయానిన బ్యంకు 
అందించదు. 
 
2) లావాదేవీలు/సే్టమ ంట బ్యలెన్స/కస్మరడకు అందించిన రిక్ారడు లోి  ఏమ ైనా 
త్పపిదాలు ఉననటట్  అయిత ే అటి్ విషయానిన బ్యంకుకు లిఖిత్పూర్కంగా ఏడ్ు (7) 
రోజులోి పు కస్మర్డ త లియజనయాలిస ఉంటటంది. 
 
3) వాటకి్త వయతిరనకంగా ఏద నైా సమాచారానిన బ్యంకు ఏడ్ు (7) పనిదనిాల త్రా్త్  
అందుకుననటట్  అయితే, కస్మరి బ్ధయత్ అననది బ్యంకు ఆమోదకి విధానానిన బటి్ 
నిరాి రించడ్ం జరడగ్ుత్తంది. అది బ్యంకు వ బై్స ైటలో అందుబ్టటలో ఉంది. 
 
4) మీ ఆదేశాలకు సంబంధించిన బ్యంకు నిర్హ ంచే రకి్ారడు లు వాటి వివరాలు (జరపిని 
లేదా అందుకునన చ లిింపులు సహ వాటిక్న పరిమిత్ం క్ాకుండా) అవి ఇందులో పేరకునన 
నిబంధనల పకీ్ారం ఎలక్ా్ా నిక్ లేదా పతాీల రూపంలోగాని ఉండ్వచుు. అటి్  ఆదేశాలు 
లేదా వివరాలు  మీరడ ఇచిున సపష్మ నై రడజువులుగా భ్వించడ్ం జరడగ్ుత్తంది. 



 

 

 
5) రిపో రడ్  చసేే సమయానిక్త సంబంధించి త్లెతేు  ఏద నైా వివాదం మరయిు/లేదా అక్ ంట
కు సంబంధించిన  లావాదవేీ/లు లేదా సదరడ అక్ ంటకు సబంధించిన ఏద ైన 
విషయంలో, దానిన నిరాి రించే విషయంలో త్గిన సమయం తీసుకున ే హకుు  
మరియు/లేదా ఆ వివాదాసపద లావాదేవీక్త సంబంధించిన వాసువానిన నిరాి రించ ే
విషయంలో బ్యంకుకు అధిక్ారం ఉంటటంది. అలాగన క్ారడు  అక్ ంటటకు సంబంధించి థర్డు 
పారజ్ మోసం లేదా సదరడ మోసం విషయంలో మీ పాత్ ీలేనటట్  అయితే అటి్ విషయంలో 
మీ బ్ధయత్ ఆర్డబీఐ జారజ చసేని “కస్మర్డ ప ీ ట క్షన్- లిమిట డ్ లయబిలిటీ ఆఫ్ కస్మర్డస 
ఇన్ అన్అథరరైడీ్ ఎలక్ా్ా నిక్ బ్యంక్తంగ్ ట్ీనసక్షన్స” మారగదరశక్ాలకు లోబడ ిఉంటటంది. ఈ 
నిబంధనలోి  ఎపపటకిపుపడ్ు చోటటచేసుకున ే మారడపలు వరిుస్ాు యి, ఆ సమయంలో 
వాటిక్త కటట్ బడి ఉండాలిస ఉంటటంది. 
 
 
6) కస్మర్డ క్నర్డ/కస్మర్డ సమసయల పరిష్ాురం క్ోసం సంపదీించే వివరాలు క్ోసం 
దయచసేి మా వ బ్స ైట  www.axisbank.com/support సందరిశంచండి. 

 
Q)   స కూయర్డు క్రడెటి క్ారడు లు  

1) స కూయర్డు క్రెడటి క్ార్డులు లేదా బ్యంక్ మంజూరడ చసేని ఏద నైా ఇత్ర సదుపాయం 
క్తంద బ్యంకుకు కస్మర్డ చ లిించాలిసన మొత్ుం డ్బుబ, త్తది బ్యలెన్సకు ఫిక్సడ్ 
డిపాజిట నిరంత్ర భదతీ్గా పనిచసేుు ంది. 

 
2) డీఫ్ాల్్ జరిగనిా లేదా క్రెడిట సదుపాయం లేదా సదుపాయాలను డిమాండ్ 
చేసనిపుపడ్ు చ లిించనిచ ,ో దీని క్ోసం అందించిన ఫికసడ్/టర్డమ డిపాజిట లేదా  
స కూయరటిలీు/ఫకిసడ్ లేదా టర్డమ డిపాజిటిను ముందసుు గా ఎన్క్ాయష్ చేసుకునేందుకు  
బ్యంకు లేదా దానిక్త చ ందని శాఖ్లోి  కస్మర్డ బ్ధయత్లు అంట ే ఆ మొత్ుం చ లిించ ే
బ్ధయత్ల నుంచి కస్మరడను విముక్తు చేసేందుకు  బ్యంకు అనిన సహతే్కుమ నై చరయలు 
చేపట్డ్ం  అటి్ వాటిని ట్ీనసఫర్డ/అస నై్ చయేడ్ం జరడగ్ుత్తంది. 
 
3) కస్మరి అరహత్ను బటి్ త్న సీ్య విచక్షణ మరేకు స కూయర్డు క్రెడిట క్ారడు తో లింక్ 
చేయబడిన ఫకి్సడ్ డిపాజిటప ై తాతాులిక హకుు తొలగించ ేఅధిక్ారం బ్యంకుకు ఉంది. 

http://www.axisbank.com/support


 

 

 
డసి్క్రియిమర్డ: 
 
యయజర్డ లేదా ఏ వయక్తుక్రైనా పతీ్యక్షంగా గాని లేదా పరోక్షంగా గాని లేదా పరయవస్ానంగా 
త్లెతేు   నష్ం లేదా డాయమజేీక్త  బ్యంక్, దాని ఉదయయగ్ులు, ఏజరంటటి  లేదా క్ాంట్ీక్రడి  
బ్ధయత్ వహ ంచరడ.  అద ిరరవ నూయ లాభం, వాయపారం, క్ాంట్ీకు్ లు లేదా ఊహ ంచిన 
ప దుపు లేదా గ్ుడ్విల్, స్ాఫ్్టవేర్డ సహ ఏద ైనా పరికరం ఉపయోగ్ం లేదా విలువ నష్ం 
అద ిఊహ ంచినద ిక్ావచుు, క్ాకపో నూవచుు  సహ వాటకి్న పరిమిత్ం క్ాదు. అటి్ దానిక్త 
బ్యంకు త్రపున త్లెతేు  జాపయం, అంత్రాయం, సస పనిన్ లేదా త్పుపను సరిదదిుడ్ంలో 
లోపం, విజఞపిుని అందుక్ోవడ్ం, పాీస స్ చయేడ్ంలోనూ వాటిని రూప ందించడ్ం లేదా 
సపందించడ్ంలో చోటటచసేుకునే జాపయం, వ ఫైలయం, అంత్రాయం, సస పనిన్, ఆంక్షలు లేదా 
ఏద ైనా సమాచారం లేదా సందశేానిన ట లికమయయనిక్నషన్ పరికరం దా్రా లేదా ఏద ైనా 
సరజ్సు ప ీ వ డై్ర్డ న టవర్డు నుంచి యయజర్డ నుంచి అందుక్ోవడ్ం లేదా పంపించడ్ం,  
బ్యంక్ సిస్మ్ లేదా ఏద నైా సరజ్స్ ప ీ వ ైడ్ర్డ న టవర్డు మరయిు/లేదా ఈ సదుపాయం 
కలిపంచేందుకు అటి్ సవేలను  ఏద ైనా థర్డు పారజ్  ట లికమయయనిక్నషన్ పరకిరాల విచిఛననం, 
అంత్రాయం, సస పనిన్ లేదా వ ైఫలయం చ ందడ్ం వంటి వాటకి్త బ్ధయత్ వహ ంచదు. 
యాక్తసస్ బ్యంక్ త్న సీ్య విచక్షణ మరేకు ఎక్సటరనల్ సరజ్స్ ప ీ వ ైడ్ర్డ/రడి   లేదా 
ఏజరంట/ల సేవలను త్న ఉత్పత్తు లకు అవసరాలకు త్గినటట్ గా అవసరమ నై నిబంధనల 
మేరకు  ఉపయోగించుక్ోవచుు. 
 
• దరఖ్ాసుు ను సిితిని 21 పని దినాలోి పు యాక్తసస్ బ్యంకు త లియజనసుు ంది.  
• ఏద ైనా డీల్స, బహుమత్తలు, వౌచర్డస, రవిారడు  పాయింటి రిడ ంపిన్, క్ారడు  యాక్త్వషేన్ 
లేదా క్ాయనిసలేషన్ క్ోసం యాక్తసస్ ఎపుపడ్ూ కూడా క్ారడు  సవీీవీ, పిన్, ఓటపీ ీ లేదా 
ఇంటరరనట పాస్వర్డు అడ్గ్దు. ఫ్ో న్/ఈమ యిల్ దా్రా వచుే అలాంట ి విజఞపుు లను 
పటి్ంచుక్ోకండి. ఏద ైనా కరస్ాపండ న్స క్ోసం అధిక్ారకి వ బ్స టైలో యాక్తసస్ బ్యంకు 
క్ాంట్క్్ న ంబరడి  నిరాి రించుక్ోండి. 
 
• ఆన్లెైన్/ఈ-క్ామ్ లావాదవేీలు జరిపటేపుపడ్ు ఆ వ బ్స టై మరయిు/లేదా ఆ పో ర్ల్ 
విశ్సనీయత్ను చూసుక్ోండి. డ్బుబ క్ోసం మోస్ాలకు పాలపడే నక్తలీ వ బ్స టిై 
విషయంలో జాగె్త్ుగా ఉండ్ండి. 
 



 

 

• కస్మర్డ వయక్తుగ్త్ ఉపయోగ్ం క్ోసం క్ారడు ను బ్యంకు జారజ చేసింది. వారి త్రపున లేదా 
థర్డు పారజ్క్త పయీోజనం కలిపంచేందుకు జరపిే లావాదవేీలను బ్యంకు పో ీ త్సహ ంచదు, 
సపో రడ్  చేయదు. 
•  మరరుంట రజఫండ్స/అంత్రాీ తీయ లావాదవేీలప  ై వివాదాలకు సంబంధించి కరరనీస  
ఒడదిొడ్ుకులోి  త్లెతేు  రనటట తేడాను కస్మర్డ భరించాలిస ఉంటటంది. 



 

 

క్ాంట్క్్ ఛాన ల్స  
 
కస్మర్డ సరజ్ సులు  
 
భ్రత్దేశం నుంచి లాయండ్ లెైన్ లేదా స ల్ఫ్ో న్  దా్రా 1860 500 5555 
లేదా 1860 419 5555  
 
ఏస్ క్రెడటి క్ారడు ల క్ోసం: 1860 419 1919 
బరగండీ ప ైవైేట క్ారడు ల క్ోసం: 1800 210 8888 
పీీమియం క్ారడు ల క్ోసం: విస్ాు రా ఇనిిన ైట, రజిర్డ్, స లక్్, అట్ి స్, మ ైల్స 
అండ్ మోర్డ స లక్్ అండ్ ఇనిిన టై, దయచేసి ఇకుడ్ సంపదీించండి: 1800 
419 0065 
 
+91 - 22-27648000 భ్రత్దశేం వ లుపలి నుంచి క్ాల్ చేసేందుకు. 
 
ఈమ యిల్ ఐడీ: axisbank.com/support 
ఏస్ క్రెడటి క్ారడు ల క్ోసం ఈమ యిల్ ఐడీ: service.acecard@axisbank.com 
 
 
ఎల్ఐస ీక్ారడు ల క్ోసం: 1800 419 0064  
ఈమ యిల్ ఐడీ: liccards@axisbank.com 
 
 
ఫరిాయదు పరషి్ాురం /ప  ైస్ాి యి 
 
 
శెీ సజీర్డ పింటో, నోడ్ల్ ఆఫసీర్డ గారిక్త  
 
యాక్తసస్ బ్యంక్ లిమిట డ్, ఎన్పసీ ీ 1, 5వ అంత్సుు , "గగిాప ి క్స ", పాి ట న ం. ఐ.టీ.5, 
ఎంఐడీసీ, ఐరోలీ నాలెడీ్ పార్డు, ఐరోలి, నవి ముంబయి - 400 708. ఈమ యిల్ ఐడ:ీ 



 

 

nodal.officer@axisbank.com, ఫ్ో న్. 91-080-61865200. సమయం: ఉ.9:30 
నుంచి స్ా.5:30 (స్ో మవారం నుంచి శుకెవారం) 
 
ఉ. 9:30 నుంచి  మ. 2:00 (శనివారం) బ్యంక్తంగ్ స లవులు మినహా 
 

 


