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ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഫരെഡിറ്റ് ൊർഡ് വ്യവ്സ്ഥെള ും
നിബന്ധനെള ും (ൊർഡ്്ഹ
ാൾഡർ ഉടമ്പടി അഫെങ്കിൽ ൊർഡ്
ഫെമ്പർ ഉടമ്പടി)
ആമുഖം
കാർഡ്്സഹാൾഡർ ഉടമ്പടിയിറല വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും റഫഡെൽ ബാങ്്
റരകഡിറ്റ് കാർഡിന് ബാധകമാണ്. ഒരു റഫഡെൽ ബാങ്് റരകഡിറ്റ് കാർഡിനുള്ള
അസപക്ഷയുറട
അംഗീകാരത്തിന്
അനുേൃതമായി,
നിങ്ങൾ
(ഉപസ ാക്താവ്)
ഇനിപ്പെയുന്നവ അംഗീകരിക്കുന്നു:
റഫഡെൽ ബാങ്് റരകഡിറ്റ് കാർഡിനായുള്ള അസപക്ഷ അംഗീകരിച്ചതിറന തുടർന്ന്
നിങ്ങൾ (ഉപസ ാക്താവ്) ഇനിപ്പെയുന്നവ അംഗീകരിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു:
(a) ഇവിറട രപസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള വയവസ്ഥകൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും അനുേൃതവും
ഏറ്റവും
രപധാനറപ്പട്ട
വയവസ്ഥകളിലും
നിബന്ധനകളിലും
(MITC)
നിർസേശിച്ചിട്ടുള്ള
രപകാരവും
അസപക്ഷാ
സഫാമിൽ
പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള
രപകാരവും കാലാനുേൃതമായി ബാങ്് വരുത്തിസയക്കാവുന്ന സ േഗതികൾ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ആയിരിക്കും റഫഡെൽ ബാങ്് റരകഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ
ഉപസയാഗം നിയരരിക്കറപ്പടുക.
(b) നിബന്ധനകളും
വയവസ്ഥകളും
േവീകാരയമറല്ങ്ിൽ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങറള
സരഖാമൂലം അെിയിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് റഫഡെൽ ബാങ്് റരകഡിറ്റ് കാർഡ്
ല ിച്ച് 30 േിവേത്തിനകം നശിപ്പിച്ച് (റനടുറക മുെിച്ച്) ഞങ്ങൾക്ക് തിരിറക
അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്.
നിർവചനങ്ങൾ
1. ഒരു
മുൻനിശ്ചയിച്ച
റരകഡിറ്റ്
പരിധിയിൽ
കാർഡ്
അക്കൗണ്ട്
ഉപസയാഗിക്കുന്നതിന് കാർഡ് റമമ്പർക്ക് അവകാശം നൽകുന്ന, റഫഡെൽ ബാങ്്
ഇഷയൂ റചയ്യുന്ന ോധുതയുള്ള റരകഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നാണ് റഫഡെൽ ബാങ്്
റരകഡിറ്റ് കാർഡ് അറല്ങ്ിൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് അറല്ങ്ിൽ കാർഡ് അറല്ങ്ിൽ
കാർഡ് നമ്പർ എന്നതുറകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കാർഡ് രൂപത്തിലുള്ളസതാ,
റവർചവൽ/ഡിജ്ിറ്റൽ രൂപത്തിലുള്ളസതാ സടാക്കവണേ്ഡ്
്
ആയസതാ ആവറട്ട,
രൂപവയതയാേം പരിഗണിക്കാറത എല്ാ തരത്തിലുള്ള കാർഡുകറളയും "കാർഡ്"
എന്നായിരിക്കും േൂചിപ്പിക്കുക.
2. രപാഥമിക കാർഡ് റമമ്പെുറട അ യർത്ഥന അനുേരിച്ച് അധിക കാർഡ്
റമമ്പർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു റരകഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നാണ് അധിക റരകഡിറ്റ് കാർഡ്
അറല്ങ്ിൽ ആഡ്-ഓൺ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
3. ഒരു ഇരയക്കാരൻ/NRI/ ഇരയയിൽ സജ്ാലി റചയ്യുന്ന വിസേശി, രപാഥമിക കാർഡ്
അംഗത്തിന്റെ അടുത്ത കുടുംബാംഗം എന്നിവരാണ് അധിക കാർഡ് റമമ്പർ
എന്ന നിർവചനത്തിൽ വരുന്നത്. കുടുംബാംഗം എന്നതിൽ ജ്ീവിതപങ്ാളി,
േസഹാേരന്മാർ,
േസഹാേരിമാർ,
രക്ഷിതാക്കൾ,
ാരയയുറടസയാ
ർത്താവിന്റെസയാ രക്ഷിതാക്കൾ 18 വയേിൽ കൂടുതൽ രപായമുള്ള കുട്ടികൾ
എന്നിവർ ഉൾറപ്പടാം. രപാഥമിക കാർഡ് റമമ്പെുറട അ യർത്ഥന രപകാരം
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ഇവർക്ക് കാർഡ് ഇഷയൂ റചയ്യുന്നതും നിരക്കുകൾ കാർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന്
ഈടാക്കുന്നതുമാണ്.
ബാങ്്, ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങളുറട, ഞങ്ങൾക്ക് അറല്ങ്ിൽ േമാനമായ വാക്കുകൾ
അർത്ഥമാക്കുന്നത്
റഫഡെൽ
ബാങ്്
ലിമിറ്റഡിറനയും
അതിന്റെ
അവകാശികറളയും നിയുക്തരാക്കുന്നവറരയും അഡ്്മിനിേ്സരടറ്റർമാറരയും
ലികവിസഡറ്റർമാറരയും മറ്റുമാണ്.
ബില്ിംഗ് വേക്കിൾ എന്നത് തുടർച്ചയായ രണ്ട് ബില്ിംഗ് സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െുകളുറട
തയ്യാൊക്കലിന് ഇടയിലുള്ള കാലയളവാണ്.
കാർഡ് റമമ്പർ, രപാഥമിക കാർഡ് റമമ്പർ, കാർഡുടമ, റമമ്പർ, ഉപസ ാക്താവ്,
നിങ്ങൾ, നിങ്ങളുറട, അയാൾ, അസേഹം അറല്ങ്ിൽ അസേഹത്തിന്റെ
അറല്ങ്ിൽ മറ്റ് േമാനമായ വാക്കുകൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കാർഡ് ല ിക്കുകയും
കാർഡ് അക്കൗണ്ട് പരിപാലിക്കുകയും റചയ്യുന്ന വയക്തിറയയാണ്.
വരപമെി കാർഡ് റമമ്പെുറട സപരിൽ ഈ വയവസ്ഥകൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും
കീഴിൽ ബാങ്് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് കാർഡ് അക്കൗണ്ട്
എന്നതുറകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
ആ യരര ഇടപാട് / ഉപസയാഗം - വയാപാര ഔട്ട്്റലറ്റുകൾ, ATM അറല്ങ്ിൽ
ഓൺവലൻ ഇടപാടുകളിൽ ഇരയയിൽ നിന്നുള്ള ഇടപാട്
അരാരാഷ്രട ഇടപാട് / ഉപസയാഗം - വിസേശ വയാപാര ഔട്ട്്റലറ്റുകളിറലസയാ
വിസേശ ATM-റലസയാ ഇരയയ്ക്ക് പുെത്തുള്ള റവബ്വേറ്റുകളിറലസയാ ഇടപാട്
റരകഡിറ്റ് പരിധി എന്നാൽ ഏറതാരു േമയത്തും കാർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ
രപസയാജ്നറപ്പടുത്താവുന്ന പരമാവധി റരകഡിറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
ആ യരര പരിധിയും അരാരാഷ്രട പരിധിയും ഉൾറക്കാള്ളുന്നതായിരിക്കും
റരകഡിറ്റ് പരിധി. ആ യരര ഇടപാടിന് അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി റരകഡിറ്റ്
പരിധിയുറട
തുകയാണ്
ആ യരര
പരിധി.
അരാരാഷ്രട
ഇടപാടിന്
അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി റരകഡിറ്റ് പരിധിയുറട തുകയാണ് അരാരാഷ്രട
പരിധി.
കാർഡ്
റമമ്പർ
ചാർജ്ജ് സഫാമുകളുറട ഒരു സരഖയിൽ ഒപ്പിടുകസയാ
(ഒപ്പിടാതിരിക്കുകസയാ
റചയ്ത ുറകാണ്ട്
ഈ
ഉടമ്പടിക്ക്
കീഴിൽ
കാർഡ്
അക്കൗണ്ടിൽ നടത്തുന്നസതാ അറല്ങ്ിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നസതാ
ആയ തുകയാണ് ചാർജ്ജുകൾ എന്നതുറകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കാർഡ്
അറല്ങ്ിൽ കാർഡ് നമ്പർ നൽകിയും സചരുന്നതിനുള്ള ഫീേും വാർഷിക
ഫീേും
ധനകാരയ
നിരക്കുകളും
ഓവർലിമിറ്റ്
ഫീേും
സപയ്്റമന്െ്
വവകലിനുള്ള ഫീേും ഇടപാട് നിരക്കുകളും േർവീേ് ചാർജ്ജുകളും GST-യും
നൽകിയും ഈ ഉടമ്പടിക്ക് കീഴിൽ ബാങ്ിന് നൽകാറമന്ന് േമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളസതാ
ബാധയതറപ്പട്ടസതാ ആയ മറ്റ് ഏറതങ്ിലും ഫീേും/നിരക്കുകളും/തുകകളും
നൽകിയും ചരക്കുകളുറടസയാ സേവനങ്ങളുറടസയാ വാങ്ങൽ അറല്ങ്ിൽ കയാഷ്
അഡവാൻേുകൾ അറല്ങ്ിൽ രഡാഫ്റ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾറപ്പടുന്നു,
എന്നാൽ ഇതിസലക്ക് പരിമിതറപ്പടുത്തിയിട്ടില്.
കയാഷ് പരിധി എന്നാൽ സനാൺ-പർസച്ചേ് ഇടപാടിന് ഉപസയാഗിക്കാൻ കാർഡ്
അംഗറത്ത അനുവേിക്കുന്ന തുക അറല്ങ്ിൽ പണത്തിന് തത്തുലയമായത്
എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
ഒരു റരകഡിറ്റ് കാർഡ് ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ PIN (സപഴ്്േണൽ ഐഡന്െിഫിസക്കഷൻ
നമ്പർ)
ഉപസയാഗിക്കാനാകുന്നതും
വയവസ്ഥകളിലും
നിബന്ധനകളിലും
വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് സപാറല ബാങ്് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതുമായ രബാഞ്ച്
റടല്ർ റടർമിനലുകളും ATM-കളും സപായിന്െ് ഓഫ് റേയിൽ റടർമിനലുകളും

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

അറല്ങ്ിൽ EDC-യും (ഇലക്സരടാണിക്ക്
്
ഡാറ്റ കയാപ്്ചർ റമഷീൻ) മറ്റ്
ഉപകരണങ്ങളും എന്നാണ് ഇലക്സരടാണിക്ക് റടർമിനലുകൾ എന്നതുറകാണ്ട്
അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
െിേർവ് ബാങ്് ഓഫ് ഇരയ വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള റഡബിറ്റ് ലിയെിംഗ്
സേവനറത്തയാണ്
NACH
(നാഷണൽ
ഓസട്ടാസമറ്റഡ്
ലിയെിംഗ്
ഹൗേ്)
അറല്ങ്ിൽ e-NACH എന്നതുറകാണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കാർഡ് അക്കൗണ്ടിറല
കുടിശ്ശിക
അടയ്ക്കുന്നതിൽ
േൗകരയറമാരുക്കുന്നതിന്
കാർഡ്
റമമ്പർ
നൽകുന്ന സരഖാമൂലമുള്ള േമ്മതമാണിത്.
ധനകാരയ ചാർജ്ുകൾ ഈ വയവസ്ഥകളിലും നിബന്ധനകളിലും നൽകിയിട്ടുള്ള
കാർഡ് അക്കൗണ്ടിറല റമാത്തം കുടിശ്ശിക തുകയിൽ ഈടാക്കുന്ന പലിശ
ഉൾറപ്പറടയുള്ളവയാണ്
ധനകാരയ
ചാർജ്ജുകൾ
എന്നതുറകാണ്ട്
അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
വയാപാര സ്ഥാപനം എന്നാൽ ഏറതങ്ിലും കമ്പനി, സകാർപ്പസെഷൻ, സ്ഥാപനം,
കച്ചവടസ്ഥാപനം, അസോേിസയഷൻ, വയക്തി അറല്ങ്ിൽ MasterCard/VISA/Rupay
മർച്ചന്ൊയി
നിസയാഗിക്കുന്നതും
ബാങ്്
കാലാകാലങ്ങളിൽ
രപഖയാപിക്കുന്നതുമായ അത്തരം ഏറതങ്ിലും എന്െിറ്റി ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
കാർഡ് അറല്ങ്ിൽ കാർഡ് നമ്പർ ഉപസയാഗിച്ച് ോധനങ്ങസളാ സേവനങ്ങസളാ
കയാഷ് അഡവാൻേുകസളാ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് ഒരു കാർഡ് റമമ്പർക്കായി
ഏറതങ്ിലും MasterCard/VISA/Rupay റമമ്പർ ബാങ്ുമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന
രകമീകരണം എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു.
കാർഡുകൾ അറല്ങ്ിൽ കാർഡ് നമ്പർ ഉപസയാഗിച്ച് കാർഡ് റമമ്പർ ചരക്കുകളും
സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിറനയാണ് വാങ്ങലുകൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
കാർഡ്
റമമ്പർ
ബാങ്ിൽ
പണമടയ്സക്കണ്ട
നിശ്ചിത
തീയതിസയാ
അതിനുമുമ്പുള്ള തീയതിസയാ എന്നാണ് സപയ്്റമന്െ് കുടിശ്ശിക തീയതി
അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
സോൾ
റടർമിനലുകളുറട
നിർേിഷ്ട
്
ഘട്ടത്തിൽ
ോധനങ്ങളുറടയും
സേവനങ്ങളുറടയും വാങ്ങലുകളിൽ േമ്പാേിക്കുകയും േമാഹരിക്കുകയും
റചയ്യുന്ന നിശ്ചിത റേയിൽ റടർമിനലുകളുറട ഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നതിനും
െിഡീം റചയ്യുന്നതിനും കാർഡ് റമമ്പർക്ക് േൗകരയറമാരുക്കുന്ന ബാങ്് ഇഷയൂ
റചയ്യുന്ന റരകഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നാണ് േ്മാർട്ട്
്
റരകഡിറ്റ് കാർഡ് റകാണ്ട്
അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
ബാങ്ിസലക്ക് അടയ്ക്കുന്നതിന് കാർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കുടിശ്ശികയായിട്ടുള്ള
ആറക
കുടിശ്ശികറയയാണ്
റമാത്തം
കുടിശ്ശിക
അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
കാലാകാലങ്ങളിൽ
ഒരു
ബില്ിംഗ്
വേക്കിളിൽ
ബാങ്്
ഈടാക്കുന്ന
നിരക്കുകളും ഫീേും മസറ്ററതങ്ിലും തുകകളും ഇതിൽ ഉൾറപ്പടുന്നു, എന്നാൽ
ഇതിസലക്ക് മാരതമായി പരിമിതറപ്പടുത്തിയിട്ടില്.
താൽക്കാലിക
റരകഡിറ്റ്
പരിധി
വർദ്ധന
എന്നാൽ
ഒരു
നിർേിഷ്ട
്
ഉസേശയത്തിനായി ഒരു കാർഡ് റമമ്പർ അ യർത്ഥിക്കുന്ന റരകഡിറ്റ് പരിധി
വർദ്ധന എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അത്തരം വർദ്ധനവ് വരുത്തുന്നത് ഒരു
നിശ്ചിത
കാലയളവിനായാണ്,
േമയപരിധിയുറട
അവോനം
പഴയപടിയാവുകയും റചയ്യും.
ോധുവായ
കാർഡ്
എന്നാൽ
ബാങ്്
ഇഷയൂ
റചയ്ത ിട്ടുള്ളതും
കാലഹരണറപ്പട്ടിട്ടില്ാത്തതും
സകടുപാട്
േം വിക്കാത്തതും
അറല്ങ്ിൽ
ബാസങ്ാ കാർഡ് റമമ്പസൊ െോക്കിയിട്ടില്ാത്തതുമായ ഒരു റരകഡിറ്റ് കാർഡ്
എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

ഉടമ്പടി
ഒരു കാർഡ്സഹാൾഡർ
്
എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇനിപ്പെയുന്നവ അംഗീകരിക്കുന്നു:
വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും
1. ഇവിറട ഉൾറപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതും െിേർവ് ബാങ്് ഓഫ് ഇരയയുറട (RBI)
നിർസേശങ്ങസളാ
ഏറതങ്ിലും
നിയമരപകാരമുള്ള
േമിതികളുറട
നിർസേശങ്ങസളാ കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്ിന്റെ നയത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റസമാ
അനുേരിച്ച്
സ േഗതി
റചയ്യുന്നതുമായ
വയവസ്ഥകളും
നിബന്ധനകളും
പാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ േമ്മതിക്കുന്നു.
2. നിങ്ങൾ ഒരു വയാപാരി സ്ഥാപനത്തിൽ ോധുതയുള്ള ഒരു കാർഡ് നൽകുസമ്പാൾ
മാരതസമ കാർഡ് രപവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ.
3. കാർഡ് ബാങ്ിന്റെ േവത്താണ്, ആവശയറപ്പടുന്ന പക്ഷം കാലതാമേം കൂടാറത
ബാങ്ിൽ ഹാജ്രാക്കുകസയാ േമർപ്പിക്കുകസയാ റചയ്ത ിരിക്കണം.
4. കാർഡ് വകമാറ്റം റചയ്യാവുന്നതല്, േുരുപസയാഗം റചയ്യറപ്പടുന്നത് തടയുന്നതിന്
അത്
എല്ായ്സപ്പാഴും
നിങ്ങളുറട
വയക്തിഗത
നിയരരണത്തിൽ
േൂക്ഷിസക്കണ്ടതാണ്.
5. (എ) വിസേശനാണയ വിനിമയ നിയരരണ നിയമം, 1999 (റഫമ) ഉൾറപ്പറട
ഇരയയിൽ ബാധകമായ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുറകാണ്ട് ഇരയൻ രൂപയല്ാറതയുള്ള
കെൻേികളിൽ പണമടയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് ഉപസയാഗിക്കാൻ
ോധിക്കും. കൂടാറത, ഇരയയിറല നിയമങ്ങൾ അനുേരിച്ച് നിസരാധിച്ചിട്ടുള്ള,
രകിമിനൽ ബാധയതയ്ക്ക് ഇടയാക്കാവുന്ന റവബ് വേറ്റുകളിറല ഏറതാരു
ഇടപാടും നടത്താൻ കാർഡ് ഉപസയാഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്.
(ബി) എന്നിരുന്നാലും, സനപ്പാളിസലാ
ൂട്ടാനിസലാ വിസേശ കെൻേിയിൽ
പണമടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ കാർഡ് ഉപസയാഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്
കാർഡ് സേവനങ്ങൾ
കാർഡ്
റഫഡെൽ
ബാങ്ിന്റെ
േവത്താണ്.
(1)
ആ യരര
സരപാേസ്സുകൾ
നടത്തുന്നതിനും
റരകഡിറ്റ്
ബയൂസൊ
െിസപ്പാർട്ട്
കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനും
അസപക്ഷിക്കുന്നയാളുറട
റരകഡിറ്റ്
സയാഗയത
ഉെപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള
മറ്റ്
െിസപ്പാർട്ടുകൾക്കും, (2) ഏറതാരു അസപക്ഷകനും േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ ഒരു
കാർഡ് നൽകാൻ വിേമ്മതിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അവകാശം ബാങ്ിൽ നിക്ഷിപ്്തമാണ്.
കാർഡ് വകമാറ്റം റചയ്യാവുന്നതല്, മാരതമല് കാർഡിന്റെ ഉപസയാഗം ഇവിറട
പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന
വയവസ്ഥകൾക്കും
റഫഡെൽ
ബാങ്്
കാലാകാലങ്ങളിൽ
നിഷ്കർഷിക്കുന്ന
്
അധിക വയവസ്ഥകൾക്കും വിസധയമാണ്. കാർഡ് റമമ്പർക്ക് കാർഡ്
ല ിച്ചാൽ ഉടൻ തറന്ന കാർഡിന്റെ പിൻ ാഗത്ത് ഒപ്പിസടണ്ടതാണ്. റഫഡെൽ ബാങ്്
കസ്റ്റമർ റകയർ റേന്െർ േൗകരയം എല്ാ കാർഡ് റമമ്പർമാർക്കും ല യമാണ്.
റഫഡെൽ ബാങ്് കസ്റ്റമർ റകയർ റേന്െർ വഴി, റരകഡിറ്റ് പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ,
ഇടപാടുകറള കുെിച്ചുള്ള അസനവഷണം, റമാത്തം കുടിശ്ശിക തുക അെിയൽ,
സസ്റ്ററ്റ്റമന്െ് വിശോംശങ്ങൾ, അടയ്സക്കണ്ട തീയതി മുതലായവ ഉൾറപ്പറട ഏറതങ്ിലും
സേവനങ്ങൾ /േൗകരയങ്ങൾ രപസയാജ്നറപ്പടുത്തുന്ന കാർഡ് അംഗങ്ങൾ എല്ായ്സപ്പാഴും
അത്തരം സേവനങ്ങളുമായും /േൗകരയങ്ങളുമായും അത്തരം േൗകരയങ്ങൾ /
സേവനങ്ങൾ രപസയാജ്നറപ്പടുത്തുന്ന രീതിയുമായും ബന്ധറപ്പട്ട് റഫഡെൽ ബാങ്്
വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന
സ േഗതികളും പാലിസക്കണ്ടതാണ്.

കാർഡിന്റെ ോധുതയും കാലഹരണറപ്പടലും പുതുക്കലും
1. ബാങ്്
സനരസത്ത
െോക്കുന്നിറല്ങ്ിൽ
കാർഡിന്റെ
മു ാഗത്ത്
േൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വർഷത്തിറല മാേത്തിന്റെ അവോന േിവേം വറര
നിങ്ങളുറട കാർഡ് ോധുവായിരിക്കുന്നതാണ്. ോധുത കാലയളവ് കഴിഞ്ഞ്
നിങ്ങൾ
കാർഡ്
ഉപസയാഗിക്കുകയാറണങ്ിൽ,
അതിൽ
നിന്നുണ്ടാകുന്ന
ഏറതങ്ിലും
രപതയാഘാതങ്ങൾക്ക്
ബാങ്്
ഒരു
തരത്തിലും
ബാധയസ്ഥമായിരിക്കില്.
2. കാലഹരണറപ്പടുകസയാ
സനരസത്ത
െോക്കുകസയാ
റചയ്യുസമ്പാൾ,
ബാങ്്
അതിന്റെ േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ നിങ്ങളുറട കാർഡ് പുതുക്കുകസയാ
പുനഃസ്ഥാപിക്കുകസയാ റചയ്സതക്കാം. കാലഹരണറപ്പടുസമ്പാൾ,
മാഗ്നറ്റിക്
േ്രടിപ്പിന് കുെുറക മുെിച്ചുറകാണ്ട് കാർഡ് നശിപ്പിക്കണം.
3. സമൽപ്പെഞ്ഞതിസനാട്
മുൻവിധികളില്ാറത,
നിങ്ങൾ
ഉടമ്പടിസയാ
വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള മററ്ററരങ്ിലുസമാ ലംഘിക്കാത്ത പക്ഷം, കാർഡിന്റെ
കാലാവധി ബാങ്് േവയസമവ പുതുക്കുകയും നിലവിൽ ഉപസയാഗിച്ചുവരുന്ന
കാർഡ് കാലഹരണറപ്പടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ കാർഡ്
അയയ്ക്കുകയും റചയ്യും. പുതുക്കിയ കാർഡ് ല ിക്കാത്ത ോഹചരയത്തിൽ,
ബാങ്ിന്റെ
നിസയാഗിക്കറപ്പട്ടിട്ടുള്ള
ഉപസ ാക്തൃ
സേവന
സകരരവുമായി
ബന്ധറപ്പടുകസയാ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങറള അെിയിക്കുന്ന വിലാേത്തിൽ
ബാങ്ിന് എഴുതുകസയാ റചയ്യാം.
4. കാർഡ്
പുതുക്കാൻ
നിങ്ങൾ
താൽപ്പരയറപ്പടുന്നിറല്ങ്ിൽ,
നിലവിൽ
ഉപസയാഗിച്ചുറകാണ്ടിരിക്കുന്ന കാർഡിന്റെ കാലഹരണറപ്പടലിന് കുെഞ്ഞത് 60
േിവേം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ബാങ്ിറന അെിയിക്കണം. ഇങ്ങറന റചയ്യാത്ത പക്ഷം,
നിങ്ങളുറട കാർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് െീഫണ്ട് റചയ്യാനാകാത്ത പുതുക്കൽ
ഫീേ് (പുതുക്കുന്ന േമയത്ത് ബാധകമാകുന്നതുസപാറല) ഈടാക്കും.
ഫീേ്
1. കാർഡുമായി ബന്ധറപ്പട്ട് ഇനിപ്പെയുന്ന ഫീേ് അടയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ
േമ്മതിക്കുന്നു:
▪ സചരുന്നതിനുള്ള ഫീേ്: റരകഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷയൂ റചയ്യുന്ന േമയത്ത്
നിലവിലുള്ള നിരക്കിൽ.
▪ വാർഷിക ഫീേ്: റരകഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷയൂ റചയ്യുന്ന േമയത്ത്
നിലവിലുള്ള നിരക്കിൽ, അതിനുസശഷം വർഷം സതാെും റരകഡിറ്റ്
കാർഡ് ഇഷയൂ റചയ്ത മാേത്തിൽ.
▪ അധിക കാർഡ് സചരൽ ഫീേും വാർഷിക ഫീേും: ഇഷയൂ റചയ്യുന്ന
േമയത്ത്
കാർഡ്
അക്കൗണ്ടിറല
ഓസരാ
അധിക
കാർഡിനും
നിലവിലുള്ള നിരക്കിൽ, അതിനുസശഷം വർഷം സതാെും അധിക
റരകഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷയൂ റചയ്ത മാേത്തിൽ.
2. ഫീേ് െീഫണ്ട് റചയ്യാനാകാത്തതും ബാങ്ിന്റെ വിസവചനാധികാരത്തിൽ
മാറ്റത്തിന് വിസധയവുമാണ്. ഇറമയിൽ അറല്ങ്ിൽ SMS വഴി മുൻകൂട്ടി
അെിയിച്ചുറകാണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ബാധകമാകുന്നതാണ്. അ യർത്ഥന അനുേരിച്ച്
ഫീേുകളുറടയും നിരക്കുകളുറടയും ഒരു േമയരകമം എല്ായ്സപ്പാഴും ല യമാണ്.
www.federalbank.co.inഎന്ന ഞങ്ങളുറട റവബ്വേറ്റിലും ഇത് ല യമാണ് .
3. റമമ്പർഷിപ്പ് ഫീേ് അടയ്ക്കുന്ന ഉപസ ാക്താക്കൾക്ക് മാരതസമ േവാഗത ഓഫർ
ല യമാകൂ.

അധിക കാർഡ്
1. ഒരു കാർഡ് അക്കൗണ്ടിന് ഒന്നിലധികം അധിക കാർഡുകൾ ഉണ്ടാകാം, ബാങ്്
അതിന്റെ േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.
2. നിങ്ങളുറട അ യർത്ഥന/ അംഗീകാരം ല ിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ബാങ്് അതിന്റെ
േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ അധിക കാർഡ് റമമ്പർക്ക് അധിക കാർഡ്
ഇഷയൂ റചയ്സതക്കാം.
3. അധിക കാർഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ാ ഇടപാടുകൾക്കും നിരക്കുകൾക്കും
നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാേിത്തവും ബാധയതയും. അവ നിങ്ങളുറട
അക്കൗണ്ട്
സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െിൽ
ഉൾറപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
രപതിമാേ
അക്കൗണ്ട്
സസ്റ്ററ്റ്റമന്െ് നിങ്ങൾക്ക് മാരതമായിരിക്കും അയയ്ക്കുക എങ്ിൽ കൂടിയും, എല്ാ
നിരക്കുകൾക്കും അധിക കാർഡിറല അംഗങ്ങൾക്ക് നിങ്ങറള സപാറല തറന്ന
ബാങ്ിസനാട് േംയുക്തവും രപസതയകവുമായ ബാധയതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
ഈ
വയവസ്ഥകളും
നിബന്ധനകളും
അധിക
കാർഡ്
അംഗങ്ങൾക്കും
ബാധകമാണ്.
4. ബാങ്ിസനാട് അ യർത്ഥിച്ച് അധിക കാർഡ് രണ്ടായി മുെിച്ച് ബാങ്ിൽ തിരിറക
ഏൽപ്പിക്കുന്നതിലൂറട അധിക കാർഡ് േൗകരയം നിങ്ങൾക്ക് പിൻവലിക്കാം.
ഇത് ല ിച്ചാൽ, ബാങ്് അധിക കാർഡ് െോക്കും.
5. രപാഥമിക
കാർഡ്
അക്കൗണ്ട്
ഏറതങ്ിലും
കാരണത്താൽ
അവോനിപ്പിക്കുകയാറണങ്ിൽ
അധിക
കാർഡ്
േൗകരയവും
രപസതയകാവകാശങ്ങളും േവയസമവ പിൻവലിക്കറപ്പടും.
റരകഡിറ്റ് പരിധി
1. ബാങ്്, അതിന്റെ േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ, നിങ്ങളുറട റരകഡിറ്റ്
പരിധി നിശ്ചയിക്കുകയും അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ നിങ്ങറള അെിയിക്കുകയും
റചയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, കാർഡ് അക്കൗണ്ടിനും അധിക കാർഡ് അംഗത്തിനും
ഒരു കുെഞ്ഞ പരിധി നിങ്ങൾക്ക് ആവശയറപ്പടാവുന്നതാണ്. ഒരു അധിക കാർഡ്
റമമ്പർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള റരകഡിറ്റ് പരിധി ഓസരാ ബില്ിംഗ് വേക്കിളിനും
സശഷം നിയുക്ത പരിധിയിസലക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കും. സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െ് സലാേിംഗ്
തീയതിയിൽ ല യമായ റരകഡിറ്റ് തുക േഹിതം നിങ്ങളുറട രപതിമാേ
സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െിലും നിങ്ങളുറട റരകഡിറ്റ് പരിധി കാണിക്കും. ബാങ്് അതിന്റെ
േവരം
വിസവചനാധികാരത്തിൽ
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
നിങ്ങളുറട
അ യർത്ഥനരപകാരം, കാലാകാലങ്ങളിൽ റരകഡിറ്റ് പരിധി പരിഷ്ക്കരിസച്ചക്കാം.
2. വയാപാര
സ്ഥാപനത്തിൽ
കാർഡ്
ഉപസയാഗിക്കുന്നത്
ഓസരാ
കാർഡ്
അക്കൗണ്ടിനും
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള
റരകഡിറ്റ്
പരിധിയിസലക്ക്
ബാങ്്
പരിമിതറപ്പടുത്തും. ബാങ്് ഇഷയൂ റചയ്ത ിട്ടുള്ള അധിക കാർഡുകളുറട
കാരയത്തിൽ, ഈ കാർഡുകൾ എവിറടറയാറക്ക ഉപസയാഗിക്കാറമന്നത് കാർഡ്
അക്കൗണ്ടിന്റെ
റരകഡിറ്റ്
പരിധി
വഴി
പരിമിതറപ്പടുത്തും.
കാർഡ്
അക്കൗണ്ടിറല കുടിശ്ശിക ഒരു േമയത്തും റരകഡിറ്റ് പരിധി കവിയരുത്. ഈ
വയവസ്ഥ ലംഘിക്കുന്ന ോഹചരയത്തിൽ, നിങ്ങൾ റരകഡിറ്റ് പരിധി കവിയുന്ന
തുക എരതയാറണന്നത് പരിഗണിക്കാറത നിലവിലുള്ള നിരക്കിൽ ഒരു ഫീേ്
ഈടാക്കും. അധിക തുക ഉടനടി നിങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കണം. സമൽപ്പെഞ്ഞ ഫീേ്
ബാങ്ിന്റെ േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ മാറ്റത്തിന് വിസധയമാണ്.

3. നിങ്ങളുറട കാർഡ് െോക്കുകയാറണങ്ിൽ നിങ്ങളുറട റരകഡിറ്റ് പരിധിയും
കാർഡ്
അക്കൗണ്ടും
അവോനിപ്പിക്കറപ്പടും.
സപയ്്റമന്െ്
കുടിശ്ശിക
തീയതിയിസലാ അതിനു മുസമ്പാ മിനിമം കുടിശ്ശിക തുക അടയ്ക്കുന്നതിൽ
നിങ്ങൾ
വീഴ്്ച
വരുത്തുകയാറണങ്ിൽ,
കാർഡ്
അക്കൗണ്ട്
രകമാനൃതമാക്കുന്നതുവറര കാർഡിറല േൗകരയം തടഞ്ഞുറവക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ
അവകാശം ബാങ്ിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്
്
.
4. രപതിമാേ സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െ് അനുേരിച്ച് അടയ്സക്കണ്ട
്
തുകയിലും കൂടിയ തുക
നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന ോഹചരയത്തിൽ, രപസ്തുത റരകഡിറ്റ് ബാലൻേ് തുകയ്ക്ക്
പലിശ ല ിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കില്, തുടർന്നുള്ള
രപതിമാേ സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െ് രപകാരം അടയ്സക്കണ്ട തുകയിൽ ഇത് കിഴിക്കുന്നതാണ്.
5. നിങ്ങളുറട റരകഡിറ്റ് കാർഡിൽ അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള അരാരാഷ്രട പരിധി ഒരു
വിസേശ വാങ്ങൽ ഇടപാടിനുള്ള (ഓൺവലൻ ഉൾറപ്പറട) അറല്ങ്ിൽ ATM
ഉപസയാഗത്തിനുള്ള പരമാവധി ഉപസയാഗ പരിധി േൂചിപ്പിക്കുന്നു
കാർഡിന്റെ ഉപസയാഗം
1. കാർഡ് ല ിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, കാർഡിന്റെ പിൻ ാഗത്തുള്ള ഒപ്പ് പാനലിൽ
നിങ്ങൾ ഉടൻ തറന്ന ഒപ്പിടണം.
2. വയക്തിപരമായി ഉത്തമവിശവാേമുള്ളതിസനാ ോധനങ്ങൾ ഒപ്പം/ അറല്ങ്ിൽ
സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിസനാ മാരതസമ കാർഡ് ഉപസയാഗിക്കാവൂ. ഏറതങ്ിലും
ോമ്പത്തിക സനട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വാണിജ്യപരസമാ കച്ചവടപരസമാ ആയ
ഉസേശയത്തിനായി പുനർവിൽപ്പന നടത്തുന്നതിന് സവണ്ടി എറരങ്ിലും വാങ്ങാൻ
നിങ്ങൾ കാർഡ് ഉപസയാഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്.
3. സലാട്ടെി
ടിക്കറ്റുകൾ,
വിലക്കിയിട്ടുള്ളസതാ
നിസരാധിച്ചിട്ടുള്ളസതാ
ആയ
മാഗേിനുകൾ,
േവീപ്പ്
ഓഹരികളിറല
പങ്ാളിത്തം,
സകാൾ-ബാക്ക്
സേവനങ്ങൾക്കുള്ള സപയ്റമന്െ്, ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ വിസേശ നാണയവിനിമയം
പിൻവലിക്കൽ
അനുവേിച്ചിട്ടില്ാത്ത
അത്തരം
ഇനങ്ങൾ/രപവർത്തനങ്ങൾ
എന്നിവ സപാലുള്ള നിസരാധിത ോധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് അരാരാഷ്രട
റരകഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപസയാഗിക്കാൻ കഴിയില്.
4. ചാർജ്് ഈടാക്കുന്ന േമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒപ്പിടുകയും ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ ചാർജ്്
സ്ലിപ്പ്, കയാഷ് അഡവാൻേ് സ്ലിപ്പ് അറല്ങ്ിൽ റമയിൽ ഓർഡർ കൂപ്പൺ എന്നിവ
വാങ്ങിവയ്ക്കുകയും സവണം. ഒരു ചാർജ്് സ്ലിപ്പിൽ ഒപ്പിടുന്നതിൽ വീഴ്്ച
വരുത്തുന്നത് ചാർജ്ജുകളുറട ബാധയതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങറള ഒഴിവാക്കില്.
കുെഞ്ഞത്
ആെുമാേസത്തക്ക്
ചാർജ്ജ്
സ്ലിപ്പിന്റെ
പകർപ്പ്
നിങ്ങൾ
േൂക്ഷിച്ചിരിക്കണം. നിങ്ങളുറട അ യർത്ഥനറയ തുടർന്ന്, ബാങ്് അതിന്റെ
േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ, നിലവിലുള്ള നിരക്കിൽ ഒരു അധിക ചാർജ്്
അടയ്ക്കുന്നതിന്
വിസധയമായി
ചാർജ്്
സ്ലിപ്പുകളുറട
പകർപ്പുകൾ
നൽകിസയക്കാം.
5. ബാങ്്, ഏത് േമയത്തും മുൻകൂർ അെിയിപ്പ് നൽകാറത, അറല്ങ്ിൽ
ഏറതങ്ിലും കാരണം നൽകാറത, ഒരു വയാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു
ചാർജ്ജിനുള്ള
അംഗീകാരം
നിരേിക്കുകയും
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
കാർഡ്
ഉപസയാഗിക്കാനുള്ള
കാർഡ്
റമമ്പെുറട
കഴിവിറന
നിയരരിക്കുകയും
അറല്ങ്ിൽ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ കാർഡ് താൽക്കാലികമായി
തടയുകയും അറല്ങ്ിൽ െോക്കുകയും റചയ്സതക്കാം. റരകഡിറ്റ് അറല്ങ്ിൽ
ബിേിനേ് െിേ്ക്ക് ശരിയായി വകകാരയം റചയ്യുന്നതിനായി അറല്ങ്ിൽ

6.

7.

8.

9.

10.

കാർഡ് അറല്ങ്ിൽ കാർഡ് അക്കൗണ്ട് േുരുപസയാഗം റചയ്യറപ്പടുകസയാ
േുരുപസയാഗം
റചയ്യറപ്പടാൻ
ോധയതയുണ്ടായിരിക്കുകസയാ
റചയ്യുന്ന
പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതയാവശയറമന്ന് യുക്തിേഹമായി വിശവേിക്കുറന്നങ്ിൽ
ATM,
വയാപാര
സ്ഥാപനം
വഴി
ബാങ്്
േവയം
കാർഡ്
തിരിറച്ചടുസത്തക്കാം/വകവശംവസച്ചക്കാം.
സമൽപ്പെഞ്ഞത്
നിങ്ങൾ
അംഗീകരിക്കുന്നു.
സപയ്റമന്െിനായി കാർഡ് അക്കൗണ്ടിറല ഏറതങ്ിലും ഇടപാടിന് ബാങ്ിന്
ല ിക്കുന്ന ഏറതങ്ിലും ചാർജ്് സ്ലിപ്പ് അറല്ങ്ിൽ ഇതര സപയ്റമന്െ് അ യർത്ഥന,
കാർഡ് ഉപസയാഗിച്ചതിലൂറട ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അത്തരം ചാർജ്് സ്ലിപ്പിൽ
അറല്ങ്ിൽ മറ്റ് അ യർത്ഥനയിൽ സരഖറപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള തുക എന്നതിന്റെ
നിർണ്ണായക
റതളിവായിരിക്കുന്നതാണ്.
റമയിൽ
ഓർഡർ
വഴിസയാ
റടലിസഫാൺ ഓർഡർ വഴിസയാ ഇലക്സരടാണിക്ക് റകാസമഴ്്േ് വഴിസയാ ചാർജ്്
സ്ലിസപ്പാ
വൗച്ചസൊ
ല യമല്ാതിരിക്കുകയും
ഇടപാടിൽ
നിങ്ങൾ
തർക്കമുന്നയിക്കുകയും റചയ്യുകയാറണങ്ിൽ, നിങ്ങൾ ആേയം കാർഡിറല
കുടിശ്ശിക ലിയർ റചയ്യുകയും ബന്ധറപ്പട്ട വയാപാര സ്ഥാപനവുമായി േംോരിച്ച്
സനരിട്ട് തർക്കം പരിഹരിക്കുകയും റചയ്യും. ഈ വിഷയത്തിൽ ബാങ്ിന് ഒരു
തരത്തിലും ബാധയത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്.
കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്് അെിയിക്കുന്നത് സപാറല ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും
സേവനങ്ങളും
വാങ്ങുസമ്പാൾ
േർചാർജ്ജ്
ഈടാക്കിസയക്കാം.
േർചാർജ്്
സപയ്റമന്െ് നിർബന്ധമാണ്, അത് കാലാകാലങ്ങളിൽ വയതയാേറപ്പസട്ടക്കാം.
നിങ്ങൾക്കുള്ള
ചാർജ്ജുകളുറട
രപതയക്ഷ റതളിവായിരിക്കും
രപതിമാേ
അക്കൗണ്ട് സസ്റ്ററ്റ്റമന്െ്. സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െിൽ േൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജ്ജിസനാട്
നിങ്ങൾക്ക് വിസയാജ്ിപ്പുറണ്ടങ്ിൽ, സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െ് തീയതി മുതൽ 60 (അെുപത്)
േിവേത്തിനുള്ളിൽ
അക്കാരയം
സരഖാമൂലം
ബാങ്ിറന
അെിയിക്കണം,
അല്ാത്തപക്ഷം, അക്കൗണ്ട് സസ്റ്ററ്റ്റമന്െിറല ചാർജ്ജ് ബാങ്ിൽ അടയ്ക്കാൻ
ബാധയതറപ്പട്ട തുകയുറട നിർണ്ണായക റതളിവായി മാെും.
വയാപാര സ്ഥാപനം കാർഡ് േവീകരിക്കാൻ വിേമ്മതിക്കുകസയാ കാർഡിൽ
േർചാർജ്് ഈടാക്കുകസയാ റചയ്യുകയാറണങ്ിൽ ബാങ്ിന് ഉത്തരവാേിത്തം
ഉണ്ടായിരിക്കില്. എന്നിരുന്നാലും, കാർഡ് റമമ്പർ ഈ പരാതി ബാങ്്
കാലാകാലങ്ങളിൽ അെിയിക്കുന്ന വിലാേത്തിൽ അറല്ങ്ിൽ നിയുക്ത കസ്റ്റമർ
േർവീേ് റേന്െെിൽ അെിയിസക്കണ്ടതാണ്.
വയാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ മൂന്നാം കക്ഷി േപ്ലയെിൽ
നിന്ന് ഏറതങ്ിലും റമയിൽ ഓർഡെിലൂറടസയാ റടലിസഫാൺ ഓർഡെിലൂറടസയാ
ഇലക്സരടാണിക്ക്
്
റകാസമഴ്്േിലൂറടസയാ (ഉോ. ഇന്െർറനറ്റ്) വാങ്ങുകസയാ
രപസയാജ്നറപ്പടുത്തുകസയാ റചയ്യുന്ന ോധനം, അതിന്റെ വില, നിരക്ക്,
ഗുണസമന്മ, വാെന്െി, രപിവിസലജ്ുകൾ, ആനുകൂലയങ്ങൾ, സേവനങ്ങളിറല
കുെവ്/കാലതാമേം, റഡലിവെി അറല്ങ്ിൽ സനാൺ-റഡലിവെി മുതലായവ
ഉൾറപ്പറടയുള്ളവയ്ക്ക് ബാങ്ിന് ഒരുവിധ ഉത്തരവാേിത്തവും ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
ബാധയതയും
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്.
വയാപാര
സ്ഥാപനം/മൂന്നാം
കക്ഷി
വിതരണക്കാരുമായി
നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന
തർക്കം
സനരിട്ട്
പരിഹരിസക്കണ്ടതാണ്,
അങ്ങറന
റചയ്യുന്നതിൽ
വീഴ്ച
്
വരുത്തുന്നത്
ബാങ്ിസനാടുള്ള നിങ്ങളുറട ഏറതങ്ിലും ബാധയതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങറള
ഒഴിവാക്കില്.

11. ഒരു വയാപാര സ്ഥാപനത്തിന് എതിറര നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു റലയിമും
ബാങ്ിന്
എതിരായി
കണക്കാക്കുന്നതിസനാ
എതിരവകാശത്തിസനാ
വിസധയമാകുന്നതല്.
12. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ബാധയതയുണ്ടാകാറത ബാങ്് അതിന്റെ േവരം
വിസവചനാധികാരത്തിൽ
കാർഡ്
താൽക്കാലികമായി
തടയുകസയാ/പിൻവലിക്കുകസയാ റചയ്സതക്കാം. കാർഡിന്റെയും ഈ കാർഡ്
റമമ്പർ
ഉടമ്പടിയുറടയും
അവോനിപ്പിക്കൽ
അതുമായി
ബന്ധറപ്പട്ട
അധികാരങ്ങളും
ആനുകൂലയങ്ങളും
േൗകരയങ്ങളും
േവയസമവ
അവോനിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതാണ്.
13. എയർ/റെയിൽ
ടിക്കറ്റുകൾ
മുതലായ
ോധനങ്ങളുറട/സേവനങ്ങളുറട
വാങ്ങലിൽ, പിന്നീട് വാങ്ങൽ െോക്കറപ്പട്ടാൽ കൂടിയും ഉണ്ടാകാവുന്ന ധനകാരയ
അറല്ങ്ിൽ ഫീേ് നിരക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള
തുക നിങ്ങൾ അടയ്സക്കണ്ടതാണ്. െോക്കലിന്റെ േരർ ത്തിൽ െീഫണ്ട്
ല ിക്കുന്ന മുെയ്ക്ക് കാർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ തുക (െോക്കൽ നിരക്കുകൾ കിഴിച്ച്)
ബാങ്്
റരകഡിറ്റ്
റചയ്യും.
െീഫണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക്
പണമായി
നൽകില്.
യുക്തിേഹമായ േമയത്തിനുള്ളിൽ അക്കൗണ്ട് സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െിൽ റരകഡിറ്റ്
കാണിക്കുന്നിറല്ങ്ിൽ, നിങ്ങൾ ഉടൻ തറന്ന ബാങ്ിൽ അെിയിക്കണം.
14. ഈ കാർഡ് റമമ്പർ ഉടമ്പടിയുറട നിയമങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, നിയരരണങ്ങൾ,
വയവസ്ഥകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായുള്ള കാർഡ് ഉപസയാഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണ
ഉത്തരവാേിത്തം
നിങ്ങൾ
ഏററ്റടുക്കുകയും
ബാങ്ിന്
നഷ്ടപരിഹാരം
നൽകുകയും നിങ്ങളുറട
അക്കൗണ്ടിലും നിങ്ങളുറട
രപവൃത്തികളിലും,
വിട്ടുകളയൽ/കമ്മീഷൻ,
അരശദ്ധ
എന്നിവയിലൂറടയും
ബാങ്ിന്
ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള
ഏറതങ്ിലും
നഷ്ടം,
തകരാർ,
പലിശ,
വിനിമയം,
മസറ്ററതങ്ിലും ധനകാരയ ചാർജ്ജുകൾ, വയയങ്ങൾ, റചലവുകൾ, രപതയാഘാതം
എന്നിവ ഏററ്റടുക്കുകയും റചയ്യുന്നു.
15. ബാങ്് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളിൽ ഈടാക്കുന്ന ഏറതങ്ിലും
നിയമപരമായ തുക അടയ്ക്കാനും നിങ്ങൾ ബാധയസ്ഥരാണ്.
16. കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്് നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കിൽ, വിസേശ കെൻേിയിൽ
ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ്ജുകറള തത്തുലയമായ ഇരയൻ രൂപയിസലക്ക് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ
േമ്മതിക്കുകയും ഇതിനാൽ ബാങ്ിന് അംഗീകാരം നൽകുകയും റചയ്യുന്നു.
17. കാർഡ്
ഉപസയാഗിച്ച്
വാങ്ങുന്ന
ോധനങ്ങൾ,
അതുമായി
ബന്ധറപ്പട്ട്
റചലവാക്കറപ്പട്ട തുക ബാങ്ിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന േമയം വറര ബാങ്ിന്റെ
േവത്തായി തുടരുന്നതാറണന്നത് നിങ്ങൾ േമ്മതിക്കുന്നു.
കയാഷ് അഡവാൻേുകൾ
1. ബാങ്ിന്റെസയാ തിരറഞ്ഞടുത്ത പങ്ാളി ബാങ്ുകളുറടസയാ ഓസട്ടാസമറ്റഡ് റടല്ർ
റമഷീനുകളിൽ (ATM-കൾ) നിസന്നാ കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്് ഓഫർ റചയ്യുന്ന
മറ്റ് റലാസക്കഷനുകളിസലാ/അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിസലാ നിസന്നാ പണം
പിൻവലിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് റരകഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപസയാഗിക്കാനാകും, കൂടാറത
ബാങ്് കാലാകാലങ്ങളിൽ അനുവേിക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് രഡാഫ്റ്റ് േൗകരയം
സപാലുള്ള പണത്തിന് തത്തുലയമായ മസറ്ററതങ്ിലും ഇടപാടിനായും നിങ്ങൾക്ക്
കാർഡ്
ഉപസയാഗിക്കാനാകും.
കയാഷ്
അഡവാൻേുകൾക്കും
പണത്തിന്
തുലയമായ ഇടപാടുകൾക്കുമായി, വിസേശനാണയ വിനിമയ നിയമവും RBI-യും
മറ്റ് േർക്കാർ സബാഡികളും പുെറപ്പടുവിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളും ഉൾറപ്പറടയുള്ള
നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിയരരണങ്ങളും നിങ്ങൾ പാലിസക്കണ്ടതാണ്. കയാഷ്

അഡവാൻേുകൾക്കായി ബാങ്് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ATM സകാഡ്/ PIN നിങ്ങൾ
മററ്റാരു
വയക്തിക്ക്
റവളിറപ്പടുത്തരുത്,
ഏറതങ്ിലും
വയക്തി
ഇത്
കറണ്ടത്തുന്നത്
തടയാനുള്ള
ോധയമായ
എല്ാ
മുൻകരുതലും
േവീകരിസക്കണ്ടതുമാണ്.
2. ല യമായ കയാഷ് പരിധിക്കും അഡവാൻേ് ഇടപാടുകൾക്ക് ബാധകമായ
വയവസ്ഥകൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും വിസധയമായി, ബാങ്് കാലാകാലങ്ങളിൽ
നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ അെിയിക്കുന്ന കയാഷ് പരിധി തുക വറരയുള്ള
ഒരു കയാഷ് അഡവാൻേ് നിങ്ങൾക്ക് രപസയാജ്നറപ്പടുത്താനാകും.
3. കയാഷ് അഡവാൻേുകൾക്ക് ബാധകമാകുന്ന ഇടപാട് നിരക്കുകളും വകകാരയം
റചയ്യൽ നിരക്കുകളും ബാധകമായ വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും കാർഡ്
റമമ്പറെ സരഖാമൂലം അെിയിക്കുന്നതാണ്. അത്തരം നിരക്കുകൾ ബാങ്ിന്റെ
േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ മാറ്റത്തിന് വിസധയമാണ്, പിൻവലിക്കൽ
തീയതി മുതൽ റേറ്റിൽറമന്െ് തീയതി വറര ഈടാക്കുന്നതുമാണ്.
ബില്ിംഗും റേറ്റിൽറമന്െും
1. കാർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ 200 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള എറരങ്ിലും രപവർത്തനസമാ
കുടിശ്ശികസയാ ഉള്ള ഓസരാ ബില്ിംഗ് കാലയളവിനായും മാേത്തിറലാരിക്കൽ
ഒരു സസ്റ്ററ്റ്റമന്െ് നിങ്ങൾ നൽകിയ റമയിലിംഗ് വിലാേത്തിസലസക്കാ ഇറമയിൽ
ഐഡിയിസലസക്കാ ബാങ്് അയയ്ക്കും. പണമടയ്സക്കണ്ട തീയതി ബില്ിംഗ്
തീയതി മുതൽ 18 േിവേമായിരിക്കും, കൂടാറത 2 സരഗേ് േിവേവും നൽകും.
2. ഉണ്ടാകുന്ന എല്ാ ചാർജ്ജുകൾക്കും കാർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ബാങ്്
റഡബിറ്റ് റചയ്യുകയും നിങ്ങൾ ബാങ്ിൽ നടത്തിയ എല്ാ സപയ്്റമന്െുകളും
നിങ്ങളുറട സപരിൽ വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ല ിക്കുന്ന ഏറതാരു
റരകഡിറ്റുകളും കാർഡ് അക്കൗണ്ട് റരകഡിറ്റ് റചയ്യുകയും റചയ്യും.
3. കാർഡ് റമമ്പർ നടത്തുന്ന ഇടപാടുകളുറട ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ നടത്തുന്ന
സപയ്്റമന്െിന്റെ
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
ല ിക്കുന്ന
റരകഡിറ്റുകളുറട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്് രപതിമാേ സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െുകൾ അയയ്ക്കുന്നതാണ്. ഓസരാ
ബില്ിംഗ് കാലയളവിനുമുള്ള രപതിമാേ സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െിൽ ോധനങ്ങളുറടയും
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ സേവനങ്ങളുറടയും വാങ്ങൽ, കയാഷ് അഡവാൻേുകൾ, ഫീേ്,
GST,
മറ്റ്
ചാർജ്ജുകൾ,
സപയ്റമന്െുകൾ,
കാർഡ്
അക്കൗണ്ടിസലക്കുള്ള
റരകഡിറ്റുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. രപതിമാേ സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െിൽ റമാത്തം
അടയ്ക്കാനുള്ള
തുകയും
നിങ്ങൾ
അടയ്സക്കണ്ട
്
മിനിമം
തുകയും
കാണിച്ചിരിക്കും.
സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െിൽ
േൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
സപയ്്റമന്െ്
കാലാവധിയിസലാ അതിന് മുസമ്പാ നിങ്ങൾ മനിമം അടയ്സക്കണ്ട തുകറയങ്ിലും
ബാങ്ിൽ അടയ്സക്കണ്ടതാണ്. നിങ്ങളിൽ നിസന്നാ നിങ്ങളുറട ബാങ്ിൽ നിസന്നാ
ലിയർ റചയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളുറട സപയ്റമന്െ് ബാങ്ിന് ല ിക്കുസമ്പാൾ മാരതസമ
നിങ്ങളുറട അക്കൗണ്ടിൽ റരകഡിറ്റ് റചയ്യറപ്പടുകയുള്ളൂ. അടയ്സക്കണ്ട തീയതി
കഴിഞ്ഞ തുകകളും റരകഡിറ്റ് പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള ഏത് തുകയും ഉടനടി
അടയ്സക്കണ്ടതാണ്.
എല്ാ
മാേവും
മിനിമം
സപയ്റമന്െ്
മാരതം
അടച്ചുറകാണ്ടിരുന്നാൽ, തിരിച്ചടവ് വർഷങ്ങസളാളം നീളുകയും നിങ്ങളുറട
കുടിശ്ശിക തുകയിൽ പലിശ ാരമുണ്ടാവുകയും റചയ്യുറമന്നത് രശദ്ധിക്കുക.
4. നിങ്ങൾക്ക് രപതിമാേ അക്കൗണ്ട് സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െിൽ േൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുസപാറല
മിനിമം തുക അടയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപസയാഗിക്കുകയും ബാക്കി തുകയുറട
സപയ്റമന്െ് അടുത്ത ബില്ിംഗ് വേക്കിളിസലക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുകയും റചയ്യാം.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

മിനിമം
തുക
എരതയാറണന്നത്
ബാങ്്
അതിന്റെ
േവരം
വിസവചനാധികാരത്തിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ്.
പണമടയ്സക്കണ്ട
അവോന
തീയതിസയാറട
മിനിമം
തുക
അടയ്ക്കാതിരിക്കുന്നത് റരകഡിറ്റ് കാർഡിറല േൗകരയം പിൻവലിക്കുന്നതിന്റെ
അറല്ങ്ിൽ
താൽക്കാലികമായി
െോക്കുന്നതിന്റെ
(താൽക്കാലികസമാ
സ്ഥിരസമാ
ആകാം)
െിേ്ക്കിസലക്ക്
നയിക്കുന്നതാണ്.
അത്തരം
പണമടയ്ക്കാതിരിക്കലിന് ഒരു ഫീേ് ഈടാക്കിസയക്കാം. റരകഡിറ്റ് കാർഡ്
പരിഗണിക്കരുറതന്നും
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
കാലാകാലങ്ങളിൽ
അറല്ങ്ിൽ
മറ്റുവിധത്തിൽ ബാങ്് നൽകുന്ന മുന്നെിയിപ്പ് ബുള്ളറ്റിനിൽ കാർഡ് നമ്പർ
സരഖറപ്പടുത്തി
കാർഡ്
കസ്റ്റഡിയിറലടുക്കാനും
ബാങ്്
േവരം
വിസവചനാധികാരത്തിൽ വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങസളാട് നിർസേശിസച്ചക്കാം.
െിേർവ് ബാങ്് ഓഫ് ഇരയ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള E-NACH വഴി ബാങ്ിസലാ
മസറ്ററതങ്ിലും ബാങ്ിസലാ ഉള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് സനരിട്ട് റഡബിറ്റ് റചയ്യാനും
നിങ്ങളുറട കാർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ റരകഡിറ്റ് റചയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ിറന
അധികാരറപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ E-NACH താൽപ്പരയറപ്പടുറന്നങ്ിൽ,
അതിന് ബാധകമായ വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും േംബന്ധിച്ച് ബാങ്്
രപസതയകമായി നിങ്ങറള അെിയിക്കും.
ഔട്ട്സസ്റ്റഷൻ
്
റചക്ക്/രഡാഫ്റ്റ,്
അതായത്
ചില
നിർേിഷ്്ട
നഗരങ്ങളിലല്ാറതയുള്ള
നഗരങ്ങളിൽ
(കാലാകാലങ്ങളിൽ
ബാങ്്
തീരുമാനിക്കുന്ന അത്തരം വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള നഗരങ്ങൾ ഏറതാറക്കറയന്നത്
അ യർത്ഥിക്കുന്ന
പക്ഷം
ല യമാകുന്നതാണ്)
റകാടുസക്കണ്ടതായ
റചക്കിന്/രഡാഫ്റ്റിന്
സരപാേസ്സിംഗ്
ഫീേ്
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
ചാർജ്ജുകളുറട
പട്ടികയിൽ
ഔട്ട്സസ്റ്റഷൻ
്
റചക്കുകൾ
സരപാേസ്സ്
റചയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീേ് േൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളുറട ലിസ്റ്റും
സരപാേസ്സിംഗ് ഫീേും ബാങ്് അതിന്റെ േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ
അെിയിപ്പില്ാറത മാറ്റിസയക്കാം.
നിങ്ങളുറട ഏറതങ്ിലും സപയ്്റമന്െ് രീതി പിന്നീട് പരിഗണിക്കറപ്പടിറല്ങ്ിൽ,
കാർഡ്
രപിവിസലജ്ുകൾ
താൽക്കാലികമായി
െോക്കുകസയാ
അവോനിപ്പിക്കുകസയാ റചയ്യാം, കൂടാറത ബാങ്ിന്റെ വിസവചനാധികാരം
അനുേരിച്ച് ചാർജ്ജുകളുറട പട്ടികയിൽ േൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീേ് കാർഡ്
അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതാണ്. അത്തരം ഫീേ് തുക ബാങ്ിന്റെ േവരം
വിസവചനാധികാരത്തിലുള്ള
മാറ്റത്തിന്
വിസധയമാണ്.
ഉചിതമായ
നിയമനടപടികൾക്ക് തുടക്കമിടാനുള്ള അവകാശവും ബാങ്ിനുണ്ട്.
നിങ്ങളുറടസയാ
സപയ്്റമന്െുകൾ
നടത്തുന്ന
മറ്റ്
വയക്തികളുറടസയാ
നിർസേശങ്ങസളാ നിർേിഷ്ട വിനിസയാഗസമാ കണക്കിറലടുക്കാറത കാർഡ്
അക്കൗണ്ടിൽ ല ിക്കുന്ന എല്ാ സപയ്്റമന്െുകളും ഞങ്ങളുറട ആ യരര
അക്കൗണ്ടിംഗും
റരകഡിറ്റ്
മാർഗ്ഗനിർസേശങ്ങളും
അനുേരിച്ച്
ബാധകമാക്കുകസയാ വകറകാള്ളിക്കുകസയാ റചയ്സതക്കാം.
ചാർജ്ജുകളുറട
പട്ടികയിൽ
വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതും
ബാങ്ിന്റെ
വിസവചനാധികാരത്തിൽ മാൊവുന്നതുമായ േർവീേ് ചാർജ്ജിന് വിസധയമായി,
നിങ്ങളുറട അ യർത്ഥനയുറട അടിസ്ഥാനത്തിൽ 12 മാേം വറരയുള്ള
കാലയളവിറല ഡയൂപ്ലിസക്കറ്റ് രപതിമാേ അക്കൗണ്ട് സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െുകൾ ബാങ്്
നൽകുന്നതാണ്.

ഓസട്ടാ റഡബിറ്റ് േൗകരയം
കാർഡ് കുടിശ്ശിക സപയ്്റമന്െുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് കാർഡ് റമമ്പർക്ക് ഓസട്ടാ
റഡബിറ്റ്
േൗകരയം
രപസയാജ്നറപ്പടുത്താം.
ഓസട്ടാ
റഡബിറ്റ്
േൗകരയം
രപസയാജ്നറപ്പടുത്തുസമ്പാൾ,
കാർഡ്
റമമ്പർക്ക്
അയച്ചിട്ടുള്ള
സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െിൽ
േൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സപാറല സപയ്്റമന്െ് കാലാവധി തീയതിയിൽ മുകളിൽ േൂചിപ്പിച്ച
തുക കാർഡ് റമമ്പെുറട ബാങ്് അക്കൗണ്ടിൽ (അതിന്റെ വിശോംശങ്ങൾ റഫഡെൽ
ബാങ്ിന്
നൽസകണ്ടതാണ്)
നിന്ന്
റഡബിറ്റ്
റചയ്യറപ്പടും.
എന്നിരുന്നാലും,
പണമടയ്സക്കണ്ട തീയതി ഒരു രപവൃത്തി േിവേമറല്ങ്ിൽ, അടുത്ത രപവൃത്തി
േിനത്തിൽ ബാങ്് അക്കൗൺറ്റിൽ റഡബിറ്റ് റചയ്യറപ്പടും. രപസ്തുത ബാങ്് അക്കൗണ്ടിൽ
പണമടയ്സക്കണ്ട തീയതിയിൽ മതിയായ ഫണ്ടിറല്ങ്ിൽ, കാർഡ് കുടിശ്ശികയ്ക്ക്
്
പുെസമ ബാധകമായ എല്ാ ചാർജ്ജുകളും അടയ്ക്കുന്നതിന് കാർഡ് അംഗത്തിന്
ബാധയതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
ഓസട്ടാ
റഡബിറ്റ്
േൗകരയം
രപസയാജ്നറപ്പടുത്തുന്നതിന് കാർഡ് അംഗം റഫഡെൽ ബാങ്ിന് േമർപ്പിക്കുന്ന എല്ാ
വിശോംശങ്ങളും കൃതയവും പൂർണ്ണവുമാറണന്ന് കാർഡ് റമമ്പർ േമ്മതിക്കുകയും
സ്ഥിരീകരിക്കുകയും റചയ്യുന്നു. അപൂർണ്ണമായസതാ റതറ്റായസതാ ആയ വിവരങ്ങൾ
അറല്ങ്ിൽ ഏറതങ്ിലും കാരണത്താൽ ഓസട്ടാ റഡബിറ്റ് ഇടപാട് വവകുകസയാ
രപാബലയത്തിൽ വരാതിരിക്കുകസയാ റചയ്യുകയാറണങ്ിൽ റഫഡെൽ ബാങ്ിന്
ബാധയതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്. റഫഡെൽ ബാങ്ിന്റെ സപരിൽ നൽകിയ ഓസട്ടാ
റഡബിറ്റ് നിർസേശങ്ങൾ കാർഡ് റമമ്പെുറട ബാങ്ിറന അെിയിക്കാനും റഫഡെൽ
ബാങ്ിന്റെ
മുൻകൂർ
േമ്മതമില്ാറത
രപസ്തുത
ബാങ്്
അക്കൗണ്ട്
അവോനിപ്പിക്കുന്നതറല്ന്നും
കാർഡ്
റമമ്പർ
കൂടുതലായി
േമ്മതിക്കുകയും
ഉെപ്പുനൽകുകയും റചയ്യുന്നു. റഫഡെൽ ബാങ്ിന്റെ സരഖാമൂലമുള്ള േമ്മതമില്ാറത
അത്തരം നിർസേശങ്ങൾ പിൻവലിക്കാസനാ /െോക്കാസനാ കഴിയുന്നതല്.
ധനകാരയ ചാർജ്ജുകൾ
1. പൂർണ്ണമായി അടച്ച് തീരുന്നത് വറര ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന തീയതി മുതൽ
കയാഷ് അഡവാൻേുകൾ ഉൾറപ്പറട എല്ാ ചാർജ്ജുകളിലും രപതിമാേ ശതമാന
നിരക്കിൽ ധനകാരയ ചാർജ്ജുകൾ അടയ്സക്കണ്ടതാണ്.
2. കയാഷ് അഡവാൻേിലും മറ്റ് റരകഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ബാലൻേ്
രടാൻേ്ഫർ
്
റചയ്യുസമ്പാഴും പണസമാ തത്തുലയമായസതാ പിൻവലിച്ച തീയതി
മുതലും അത്തരം ബാലൻേ് രടാൻേ്ഫെിനായി
്
ബാങ്ുകളുറട റചക്ക് ഇഷയൂ
റചയ്യുന്ന തീയതി മുതലും ഫിനാൻേ് ചാർജ്ജുകൾ ബാധമാകുന്നതാണ്, അസത
േമയം വാങ്ങലുകളുറട കാരയത്തിൽ, ആറക അടയ്ക്കാനുള്ള തുകസയാ
അതിന്റെ ഏറതങ്ിലും
ാഗസമാ സപയ്്റമന്െ് കാലാവധിയിൽ പൂർണ്ണമായി
അടയ്ക്കുന്നിറല്ങ്ിൽ, അത് മുമ്പറത്ത ബില്ിംഗ് വേക്കിളിൽ നിന്ന് അടുത്ത
ബില്ിംഗ് വേക്കിളിസലക്ക് വകറകാള്ളിക്കുകയും ഫിനാൻേ് ചാർജ്ജുകൾ
ഈടാക്കറപ്പടുകയും റചയ്യും.
3. ധനകാരയ ചാർജ്ജുകളുറട കാരയത്തിൽ ഓസരാ സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െ് കാലയളവിന്റെയും
അവോന തീയതിയിൽ നിങ്ങളുറട കാർഡ് അക്കൗണ്ടിസലക്ക് അടയ്സക്കണ്ട
തുക
റഡബിറ്റ്
റചയ്യുകയാറണങ്ിൽ
അത്
നിങ്ങളുറട
സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െിൽ
കാണിക്കും.
4. ബാങ്് നിർവ്വചിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്് സ േഗതി
റചയ്യുന്ന നിരക്കിലും നിങ്ങളുറട റമാത്തം കുടിശ്ശികയിൽ നിങ്ങൾ ധനകാരയ
ചാർജ്ജുകൾ അടയ്ക്കും.

5. ബാലൻേ് വകമാറ്റ േൗകരയം മുതലായവ സപാലുള്ള ചില േൗകരയങ്ങൾക്ക്
ധനകാരയ ചാർജ്ജുകളുറട നിരക്ക് വയതയാേറപ്പടാം, ബാങ്് കാലാകാലങ്ങളിൽ
അത് വയക്തമാക്കുന്നതാണ്.
6. സമൽപ്പെഞ്ഞതുസപാറല
ധനകാരയ
ചാർജ്ജുകൾ,
ഈ
ഉടമ്പടി
അവോനിപ്പിച്ചതിസനാ കാർഡ് അക്കൗണ്ട് സലാേ് റചയ്ത തിസനാ സശഷം, കാർഡ്
അക്കൗണ്ടിറല
കുടിശ്ശിക
പൂർണമായി
ലിയർ
റചയ്യുന്നതുവറര
അടയ്സക്കണ്ടതാണ്.
7. ബാങ്ിന്
അതിന്റെ
േവരം
വിസവചനാധികാരത്തിൽ,
നിങ്ങറള
അെിയിച്ചുറകാണ്ട്, അതിന്റെ എല്ാം അറല്ങ്ിൽ ചില േൗകരയങ്ങൾക്കുമുള്ള
ധനകാരയ ചാർജ്ജുകളിൽ വയതയാേം വരുത്താവുന്നതാണ്.
വിസേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈടാക്കുന്ന ചാർജ്ജുകൾ
ഇഷയൂ റചയ്ത ിട്ടുള്ള റരകഡിറ്റ് കാർഡ് വിസേശത്ത് ഉപസയാഗിക്കുകയാറണങ്ിൽ, RBI
കാലാകാലങ്ങളിൽ പുെത്തിെക്കുന്നതും സ േഗതി റചയ്യുന്നതുമായ രപേക്തമായ
വിസേശ നാണയവിനിമയ നിയരരണ ചട്ടങ്ങൾ
കർശനമായി
പാലിച്ചുറകാണ്ട്
ഉപസയാഗിക്കുന്നതാറണന്ന് കാർഡ് റമമ്പർ ഉെപ്പുനൽകുന്നു. RBI-യുറട എക്േ്സചഞ്ച്
നിയരരണ മാർഗ്ഗനിർസേശങ്ങൾ അനുേരിച്ചുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ കാർഡ് റമമ്പർ
ഏറതങ്ിലും വീഴ്്ച വരുത്തുന്ന ോഹചരയത്തിൽ, കാർഡ് റമമ്പർ അക്കാരയം ഉടൻ
തറന്ന സരഖാമൂലം റഫഡെൽ ബാങ്ിന്റെ രശദ്ധയിൽ റകാണ്ടുവരുന്നതാണ്. RBI
നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള
്
അത്തരത്തിലുള്ള
ഏറതങ്ിലും
ചാർജ്ജുകൾക്കായി
ോക്ഷയറപ്പടുത്തുന്നതിന്
പാേ്്സപാർട്ട്
ആവശയമാറണങ്ിൽ,
പാേ്സപാർട്ട്
്
ോക്ഷയറപ്പടുത്തലിന്റെ ബാധയത പൂർണ്ണമായും കാർഡ് റമമ്പർക്ക് ആയിരിക്കും. RBI
പുെത്തിെക്കിയിട്ടുള്ള
നിലവിറല
വിസേശ
നാണയവിനിമയ
നിയരരണ
മാർഗ്ഗനിർസേശങ്ങൾ
പാലിക്കുന്നതിൽ
കാർഡ്
റമമ്പർ
പരാജ്യറപ്പടുന്ന
ോഹചരയത്തിൽ, കാലാകാലങ്ങളിൽ സ േഗതി വരുത്തുന്ന വിസേശ നാണയവിനിമയ
നിയമം 1999-ന് കീഴിലുള്ള ഏത് നടപടിക്കും അയാൾ ബാധയതറപ്പടുന്നതാണ്, കൂടാറത
റഫഡെൽ ബാസങ്ാ RBI-സയാ കാർഡ് റഫേിലിറ്റി ഉപസയാഗിക്കുന്നതിൽ വിലക്ക്
ഏർറപ്പടുത്തുകയും
റചയ്യാം.
കാലാകാലങ്ങളിൽ
RBI
പുെത്തിെക്കുന്ന
മാർഗ്ഗനിർസേശങ്ങൾ അനുേരിച്ചുള്ള വിസേശ നാണയവിനിമയ അവകാശങ്ങൾ
ലംഘിക്കുന്ന കാരണത്താലും കാർഡ് റമമ്പർ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതായി
റഫഡെൽ ബാങ്ിന് സബാധയമുണ്ടാവുകയും റചയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായുള്ള ഒരു
ചാർജ്ജിന്റെ
നിരേിക്കലിന്റെ
ഫലമായി
രപതയക്ഷമാസയാ
പസരാക്ഷമാസയാ
ഉണ്ടാകുന്ന ഏറതങ്ിലും നഷ്ടത്തിസനാ തകരാെിസനാ റഫഡെൽ ബാങ്ിന് ഒരുവിധ
ബാധയതയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്. ഇരയൻ രൂപയല്ാത്ത ഒരു കെൻേിയിൽ ഒരു
ഇടപാട് നടത്തുകയാറണങ്ിൽ, ആ ഇടപാട് ഇരയൻ രൂപയിസലക്ക് മാറ്ററപ്പടും. റഫഡെൽ
ബാങ്ുമായി ഇടപാട് നടത്തിയ തീയതിയിലാണ് മാറ്റൽ നടക്കുക, ഇടപാട് നടത്തിയ
അസത തീയതിയിൽ ആയിരിക്കില്. ഇടപാട് US സഡാളെിലറല്ങ്ിൽ, ഈടാക്കിയ തുക
US സഡാളെിസലക്ക് മാറ്റുകയും തുടർന്ന് US സഡാളർ ഇരയൻ രൂപയാക്കി മാറ്റിറക്കാണ്ടാണ്
US സഡാളർ വഴിയുള്ള മാറ്റിറയടുക്കൽ നടക്കുക.
സപയ്റമന്െ് വവകലിനുള്ള ഫീേ്
സപയ്റമന്െ് കുടിശിക തീയതിയായി രപതിമാേ സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന
മിനിമം തുക അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച
്
വരുത്തുകയാറണങ്ിൽ, നിരക്കുകളുറട
പട്ടികയിൽ േൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സപാറല സപയ്്റമന്െ് വവകലിനുള്ള ഫീേ് കാർഡ്
അക്കൗണ്ടിൽ
ഈടാക്കും.
ഈ
ഫീേ്
ബാങ്ിന്റെ
വിസവചനാധികാരത്തിൽ
വയതയാേറപ്പടാം, അത് നിങ്ങറള അെിയിക്കുകയും റചയ്യുന്നതാണ്.

ഇതര ഫീേ്/ചാർജ്ുകൾ
പുതുക്കൽ, മാറ്റിനൽകൽ, ഡയൂപ്ലിസക്കറ്റ് സസ്റ്ററ്റ്റമന്െ് മുതലായവയ്ക്കുള്ള ചാർജ്ജുകൾ,
കയാഷ് അഡവാൻേിലുള്ള ഇടപാട് ഫീേ്, ഔട്ട്സസ്റ്റഷൻ
്
ഫീേിനുള്ള കളക്ഷൻ
ചാർജ്ജുകൾ, നിയമപരമായ റചലവ്, മസറ്ററതങ്ിലും ഫീേ്/ചാർജ്ജുകൾ മുതലായവ
ഉൾറപ്പറട, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാരതമായി പരിമിതറപ്പടുത്താത്ത ബാങ്് ഈടാക്കുന്ന
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ ബാധയതറപ്പടുന്ന എല്ാ റചലവുകളും അടയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ
േമ്മതിക്കുന്നു.
GST
കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാധകമാസയക്കാവുന്ന നിർേിഷ്്ട ഫീേ്, ധനകാരയ നിരക്കുകൾ,
ഇതര ഫീേ്/നിരക്കുകൾ മുതലായവയിൽ ാരത േർക്കാരിന്റെ മാർഗ്ഗനിർസേശങ്ങൾ
അനുേരിച്ചുള്ള നിരക്കിൽ GST അടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ േമ്മതിക്കുന്നു.
വയക്തിഗത തിരിച്ചെിയൽ നമ്പർ
കാർഡ് ഉപസയാഗിക്കാൻ കാർഡ് അംഗറത്ത രപാപ്തമാക്കുന്നതിന്
്
, അസേഹത്തിന് ഒരു
വയക്തിഗത തിരിച്ചെിയൽ നമ്പർ (PIN) നൽകും. രജ്ിസ്റ്റർ റചയ്ത ിട്ടുള്ള റമയിൽ
ഐഡിയിൽ PIN റമയിൽ റചയ്യുകയും ഉപസ ാക്താവിന്റെ രജ്ിസ്റ്റർ റചയ്ത റമാവബൽ
നമ്പെിസലക്ക് SMS അയക്കുകയും റചയ്യും. ഇത് ല ിക്കാത്ത ോഹചരയത്തിൽ, കാർഡ്
റമമ്പർ റഫഡെൽ ബാങ്് കസ്റ്റമർ റകയർ റേന്െെിൽ ബന്ധറപ്പസടണ്ടതാണ്. കാർഡ്
റമമ്പർക്ക് ഈ PIN പിന്നീട് േവരം ഉത്തരവാേിത്തത്തിൽ, ഒരു ATM-സലാ റഫഡെൽ
ബാങ്് റമാവബലിസലാ/ഇന്െർറനറ്റ് ബാങ്ിംഗിസലാ അറല്ങ്ിൽ റഫഡെൽ ബാങ്്
കസ്റ്റമർ റകയർ റേന്െർ വഴിസയാ മാറ്റാവുന്നതാണ്. PIN കാർഡ് അക്കൗണ്ടിസലക്ക്
ആക്്േേ്
നൽകുന്നു,
PIN
ഉപസയാഗത്തിനും
രഹേയാത്മകതയ്ക്കും
പരിരക്ഷണത്തിനും അത്തരം PIN ഉപസയാഗിച്ച് കാർഡ് അക്കൗണ്ടിസലക്ക് നൽകുന്ന
എല്ാ ഓർഡെുകൾക്കും വിവരങ്ങളിറല മാറ്റം വരുത്തലുകൾക്കുമുള്ള പൂർണ്ണ
ഉത്തരവാേിത്തം കാർഡ് റമമ്പർ ഏററ്റടുക്കുന്നു. ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി PIN തിരിച്ചെിയുന്ന
വിധത്തിൽ കാർഡ് റമമ്പർ ഒരു രൂപത്തിലും PIN സരഖറപ്പടുത്തിവയ്ക്കരുത്. PIN
ഉപസയാഗിച്ചുള്ള ഇടപാടുകളും നിർസേശങ്ങളും നടത്തുന്നതിന് കാർഡ് റമമ്പർ
റഫഡെൽ ബാങ്ിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നു, അത് പിൻവലിക്കാവുന്നതല്. കാർഡ്
റമമ്പെുറട PIN പരിസശാധിച്ചുെപ്പിക്കൽ അല്ാറത കാർഡ് റമമ്പെിൽ നിന്ന് അയച്ചസതാ
വിവക്ഷിച്ചസതാ ആയ ഇടപാട് നിർസേശത്തിന്റെ ആധികാരികത പരിസശാധിക്കാൻ
റഫഡെൽ ബാങ്ിന് ഒരുവിധ ബാധയതയുമില്. PIN-ന്റെ േുരക്ഷ നിലനിർത്തുന്നതിന്
ഇവിറട േൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉൾറപ്പറട ഉചിതമായ എല്ാ നടപടികളും എല്ാ
േമയങ്ങളിലും കാർഡ് റമമ്പർ േവീകരിക്കുന്നതാണ്. േുരക്ഷാ ആവശയകതകൾ
പാലിക്കുന്നതിൽ
കാർഡ്
റമമ്പർ
വീഴ്ച
്
വരുത്തുകയാറണങ്ിൽ,
റഫഡെൽ
ബാങ്ിന്റെ ബാധയതയ്ക്ക് അസേഹം വിസധയമാകാം. റഫഡെൽ ബാങ്്, അതിന്റെ
പൂർണ്ണമായ വിസവചനാധികാരത്തിൽ, ഇവിറട േൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും കാലാകാലങ്ങളിൽ
റഫഡെൽ
ബാങ്്
വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതുമായ
വയവസ്ഥകൾക്ക്
വിസധയമായി
നിലവിലുള്ള കാർഡിൽ പുതിയ PIN ഇഷയു റചയ്യാം. കാർഡിന്റെ ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ PINന്റെ അനുചിതമായ/ വഞ്ചനാപരമായ/അംഗീകൃതമല്ാത്ത/ ഡയൂപ്ലിസക്കറ്റായ/ റതറ്റായ
ഉപസയാഗത്തിന്റെ കാരയത്തിൽ റഫഡെൽ ബാങ്ിന് ബാധയതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്.
കാർഡ് ഏറതങ്ിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുറട വകയിൽ എത്തുകസയാ ഏറതങ്ിലും മൂന്നാം
കക്ഷി
PIN
വകക്കലാക്കുകസയാ
റചയ്യുന്നതിന്റെ
ഫലമായള്ള
ഉപസയാഗസമാ/േുരുപസയാഗസമാ ആയി ബന്ധറപ്പട്ട് ഏറതങ്ിലും അനരരഫലങ്ങൾക്ക്
റഫഡെൽ ബാങ്ിന് ബാധയതയുണ്ടായിരിക്കില്. കാർഡ് അക്കൗണ്ട് ഉൾറപ്പറട
സേവനങ്ങളിൽ ഏറതങ്ിലും മൂന്നാം കക്ഷി രപസവശനം സനടുകയാറണങ്ിൽ, കാർഡ്
റമമ്പർ
ഉത്തരവാേിയായിരിക്കും,
കൂടാറത
അത്തരം
രപസവശനം,
ഉപസയാഗം
അറല്ങ്ിൽ
മറ്റുവിധത്തിലുള്ളതുമായി
ബന്ധറപ്പട്ട്
മൂന്നാം
കക്ഷി
നടത്തുന്ന

േുരുപസയാഗം / ഉപസയാഗം മൂലം റഫഡെൽ ബാങ്ിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറതാരു
ബാധയതയ്ക്കും റചലവുകൾക്കും അറല്ങ്ിൽ കഷ്്ടനഷ്്ടങ്ങൾക്കും കാർഡ് റമമ്പർ
ഉത്തരവാേിയായിരിക്കും. റമാവബൽ നമ്പർ രജ്ിസ്റ്റർ റചയ്ത ിട്ടിറല്ങ്ിൽ, റമയിൽ
വിലാേത്തിൽ PIN രപസതയകമായി അയയ്ക്കും.
നിലവിലുള്ള സേവിംഗ്്േ് അക്കൗണ്ടുമായി കാർഡിറന ബന്ധിപ്പിക്കൽ
റഫഡെൽ ബാങ്ിന്റെ വിസവചനാധികാരത്തിൽ, കാർഡ് റമമ്പെുറട നിലവിലുള്ള
റഫഡെൽ ബാങ്് സേവിംഗ്്േ് അക്കൗണ്ടുമായി കാർഡ് ബന്ധിപ്പിക്കറപ്പടുറമന്നത്
അസപക്ഷിക്കുന്നയാൾ േമ്മതിക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും റചയ്യുന്നു. ഒന്നിലധികം
അക്കൗണ്ടുകളുറട
കാരയത്തിൽ,
ഉപസ ാക്താവിന്
അക്കൗണ്ടുമായി
കാർഡ്
ബന്ധിപ്പിസക്കണ്ട സേവിംഗ്്േ് അക്കൗണ്ട് തിരറഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്െർറനറ്റ്
ബാങ്ിംഗ് സേവനങ്ങൾ വഴിയും Fed Mobile േൗകരയം വഴിയും റഫഡെൽ ബാങ്്
സേവിംഗ്്േ് അക്കൗണ്ടിന് കീഴിൽ അസേഹത്തിന്/അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നിലവിറല
ഉപസയാക്തൃ ഐഡി ഉപസയാഗിച്ച് കാർഡ് അക്കൗണ്ട് ആക്്േേ് റചയ്യാൻ ഇത്
അസേഹറത്ത/അവറര
രപാപ്തമാക്കുറമന്നത്
അസപക്ഷിക്കുന്നയാൾ
കൂടുതലായി
സ്ഥിരീകരിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും റചയ്യുന്നു. സമൽപ്പെഞ്ഞ ആവശയത്തിനായി
അസപക്ഷകൻ നൽകുന്ന KYC വിശോംശങ്ങൾ ഉപസയാഗിക്കാൻ അസപക്ഷകൻ
റഫഡെൽ ബാങ്ിന് േമ്മതം നൽകുകയും അംഗീകാരം നൽകുകയും റചയ്യുന്നു.
റഫഡെൽ ബാങ്് കസ്റ്റമർ റകയെിൽ വിളിച്ച് കാർഡിൽ നിന്ന് റഫഡെൽ ബാങ്്
സേവിംഗ്്േ് അക്കൗണ്ട് ഡീലിങ്് റചയ്യാവുന്നതാറണന്നും അസപക്ഷിക്കുന്നയാൾ
മനസ്സിലാക്കുന്നു.
അസലർട്ടുകൾ
നിങ്ങളുറട കാർഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അവസ്ഥറയക്കുെിച്ചും മസറ്ററതങ്ിലും വിവരങ്ങളും
ബാങ്്
കാലാകാലങ്ങളിൽ
SMS
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
ഇറമയിൽ
േസരശങ്ങൾ
അയച്ചുറകാണ്ട് അറല്ങ്ിൽ മസറ്ററതങ്ിലും ആശയവിനിമയ മാർഗത്തിലൂറട നിങ്ങറള
അെിയിക്കുറമന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിസനാട് എതിർപ്പിറല്ന്നും നിങ്ങൾ േമ്മതിക്കുന്നു.
െിവാർഡുകൾ സരപാരഗാം
സരപാരഗാം
കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സപാറല റഫഡെൽ ബാങ്് റരകഡിറ്റ്
കാർഡിറല
റചലവഴിക്കലുകളിൽ
നിന്ന്
സപായിന്െുകൾ
േമാഹരിക്കാൻ
സയാഗയതയുള്ള കാർഡ് സഹാൾഡർമാറര റഫഡെൽ ബാങ്് െിവാർഡ്്േ് സരപാരഗാം
അനുവേിക്കുന്നു. കാർഡുകളിൽ േമാഹരിക്കുന്ന സപായിന്െുകൾ ഇവയ്ക്കായി െിഡീം
റചയ്യാം
a) ോധനങ്ങൾ
b) ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചെുകൾ
വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും
1. അക്കൗണ്ട് േജ്ീവമാക്കുന്നതിനും െിവാർഡ് സപായിന്െുകളും മറ്റ് സരപാരഗാം
ആനുകൂലയങ്ങളും ഉപസയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമായി, ഉപസ ാക്തൃ ID,
റഡബിറ്റ് / റരകഡിറ്റ് കാർഡിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സപര്, ജ്നനത്തീയതി എന്നിവ
ഉപസയാഗിച്ച് ഓൺവലനിൽ രജ്ിസ്റ്റർ റചസയ്യണ്ടതുണ്ട്.

2. നിലവിലുള്ള റനറ്റ് ബാങ്ിംഗ് ഉപസ ാക്താക്കൾക്ക് അവരുറട റനറ്റ് ബാങ്ിംഗ്
അക്കൗണ്ടിൽ സലാഗിൻ റചയ്ത ് െിവാർഡുകൾ ഓപ്ഷൻ വഴി നാവിസഗറ്റ് റചയ്ത ്
രജ്ിസ്റ്റർ റചയ്യാം
3. റഫഡെൽ ബാങ്ിൽ നിന്നുള്ള െിവാർഡുകൾ സരപാരഗാം കാലാകാലങ്ങളിൽ
റഫഡെൽ
ബാങ്്
വയക്തമാക്കിസയക്കാവുന്ന
ഇടപാടുകൾക്കും
മറ്റ്
രപവർത്തനങ്ങൾക്കും
സപായിന്െുകൾ
േമാഹരിക്കാൻ
സയാഗയതയുള്ള
അംഗങ്ങറള
അനുവേിക്കുന്നു.
അത്തരം
ഇടപാടുകളിൽ
സശഖരിക്കുന്ന
സപായിന്െുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ െിവാർഡുകൾ സരപാരഗാം വഴി ഓഫർ
റചയ്സതക്കാവുന്ന
വവവിധയമാർന്ന
െിവാർഡുകൾക്കായി
വകമാറ്റം
റചയ്യറപ്പടാം.
4. െിവാർഡുകൾ
െിഡീം
റചയ്യുന്നതിന്റെ
സയാഗയതാ
മാനേണ്ഡം
കാലാകാലങ്ങളിൽ അവസലാകനം റചയ്യറപ്പടും.
5. റഫഡെൽ ബാങ്് പരിപാലിക്കുന്ന ഉപസ ാക്തൃ റെസക്കാർഡിറല രപാഥമികമായി
ഒപ്പിട്ടയാളുറട
കസ്റ്റമർ
ഐഡന്െിഫിസക്കഷൻ
നമ്പർ
(കസ്റ്റ്
ID)
വഴി
അക്കൗണ്ടുകൾ തിരിച്ചെിയുന്നു.
6. സലായൽറ്റി െിവാർഡുകൾ സരപാരഗാമിറല ഏറതങ്ിലും വയക്തിയുറട അംഗതവം
പിൻവലിക്കുന്നതിനും
/
നിർത്തുന്നതിനും
േമാഹരിച്ച
സപായിന്െുകൾ
െോക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം റഫഡെൽ ബാങ്ിനുണ്ട്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, www.FederalRewards.in േരർശിക്കുക
കസ്റ്റമർ റകയർ സേവനങ്ങൾ
1. റടലിസഫാണിൽ
നിർസേശങ്ങൾ
നൽകിറക്കാണ്ട്
നിങ്ങളുറട
കാർഡ്
അക്കൗണ്ടിറല
വിവരങ്ങൾ
ആക്്േേ്
റചയ്യുന്നതിനും
ഇടപാടുകൾ
നടത്തുന്നതിനും േൗകരയറമാരുക്കുന്നതിന് ബാങ്് നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങളും
േൗകരയവും
നൽകും.
ഇത്
സനരിട്ട്
അറല്ങ്ിൽ
ഓസട്ടാസമറ്റഡ്
േംവിധാനങ്ങളിലൂറട
ബാങ്്
േവീകരിസച്ചക്കാം.
എന്നിരുന്നാലും,
റടലിസഫാണിലൂറട
നൽകാവുന്ന/നടത്താവുന്ന
വിവരങ്ങളുറട/ഇടപാടിന്റെ
േവ ാവം
ബാങ്്
േവരം
വിസവചനാധികാരത്തിൽ
തീരുമാനിസച്ചക്കാം.
നിങ്ങളുറട അ യർത്ഥന സരപാേസ്സ് റചയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുറട ഐഡന്െിറ്റി
രപാമാണീകരിക്കാനുള്ള
അവകാശവും
ബാങ്്
നിക്ഷിപ്്തമാണ്.
ഈ
േൗകരയത്തിന്റെ ഉപസയാഗത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് നിർേിഷ്ട
് റടലിസഫാൺ
വയക്തിഗത തിരിച്ചെിയൽ നമ്പെും (TPIN) നൽകിസയക്കാം.
2. അത്തരം
നിർസേശങ്ങളിൽ
ബാങ്്
ഉത്തമ
വിശവാേസത്താറട
രപവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ
ബാങ്ിറന
ബാധയതറപ്പടുത്തുന്നതറല്ന്ന്
നിങ്ങൾ േമ്മതിക്കുന്നു.
3. ബാങ്് അതിന്റെ േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ അത്തരം നിർസേശങ്ങൾ
സരഖറപ്പടുത്തുകയും ഏറതാരു നടപടിരകമങ്ങളിലും റതളിവായി അത്തരം
റടലിസഫാണിക് നിർസേശങ്ങളുറട രടാൻേ്രകിപ്റ്റുകറള ആരശയിക്കുകയും
റചയ്യാം.
4. നിങ്ങളുറട
അ യർത്ഥന
രപകാരം,
േവകാരയസമാ
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
രഹേയാത്മകസമാ ആയ േവ ാവത്തിലുള്ളത് ആസയക്കാവുന്ന കാർഡ് അക്കൗണ്ട്
േംബന്ധിച്ച ോമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ ബാങ്് നിങ്ങൾക്ക് ഫാക്്ോയി (നിങ്ങൾ
നൽകുന്ന ഒരു ഫാക്്േ് നമ്പെിൽ) അയയ്ക്കാം, അത്തരം വിവരങ്ങൾ
ഏറതങ്ിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുറട വകയ്യിൽ എത്തുകയാറണങ്ിൽ നിങ്ങൾ
ബാങ്ിറന ഒരുവിധത്തിലും ബാധയതറപ്പടുത്തുന്നതല്.

5. അത്തരം നിർസേശങ്ങൾ പിരുടരുന്ന കാരയത്തിൽ, മികച്ച രശമങ്ങളുറട
അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാങ്് അങ്ങറന റചയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുറട ഏറതങ്ിലും
നിർസേശങ്ങളിൽ ഉടനടിസയാ ഒന്നും തറന്ന റചയ്യാൻ കഴിയാറത വരികസയാ
സപാലുള്ള ബാങ്ിന്റെ
ാഗത്തുനിന്നുള്ള കാലതാമേത്തിന്റെ അറല്ങ്ിൽ
രപാപ്തിയില്ായ്്മയുറട േരർ ത്തിൽ ബാങ്ിന് ബാധയതയുണ്ടായിരിക്കില്.
6. നിർസേശങ്ങൾ യഥാർത്ഥമറല്ന്ന് വിശവേിക്കുന്നതിന് ബാങ്ിന് മതിയായ
കാരണങ്ങൾ ഉറണ്ടങ്ിൽ അത്തരം നിർസേശങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതിരിക്കാൻ
അറല്ങ്ിൽ േൗകരയം പിൻവലിക്കാസനാ താൽക്കാലികമായി െോക്കാസനാ ഉള്ള
അവകാശം ബാങ്ിനുണ്ട്.
7. ബാങ്്
നടത്തുന്ന
ഏറതങ്ിലും
ഇടപാടുകളുറട
വിവരങ്ങളിസലാ
വിശോംശങ്ങളിസലാ ഒരു റപാരുത്തസക്കട് ഉള്ള േരർ ത്തിൽ, ബാങ്ിൽ നിന്ന്
അെിയിപ്പ് ല ിച്ച് പത്ത് േിവേത്തിനുള്ളിൽ റപാരുത്തസക്കട് ബാങ്ിറന നിങ്ങൾ
അെിയിസക്കണ്ടതാണ്.
8. രപസ്തുത േൗകരയം ബാങ്് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഈ
േൗകരയം
നിങ്ങൾ
ഉപസയാഗിക്കുന്നതിന്റെ
കാരണത്താലുള്ള
ഒരു
രപതയാഘാതമായി
ബാങ്ിന്
ഉണ്ടാസയക്കാവുന്ന
എല്ാ
നടപടികളിലും
റലയിമുകളിലും ഡിമാൻഡുകളിലും നടപടിരകമങ്ങളിലും നഷ്ടങ്ങളിലും
്
നാശനഷ്ടങ്ങളിലും
്
റചലവുകളിലും നിരക്കുകളിലും എക്്േ്്റപൻേുകളിലും
നിങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരം
്
നൽകുകയും നഷ്്പരിഹാരം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന്
ബാങ്ിറന ഒഴിവാക്കുകയും റചയ്യുന്നതാണ്.
ഇന്െർറനറ്റ് ബാങ്ിംഗ്
1. ഏറതങ്ിലും ഇന്െർറനറ്റ് ഇടപാട് നടത്തുസമ്പാൾ, നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിസേശ
നാണയവിനിമയത്തിന്റെ ഏറതങ്ിലും ഔട്ട്സലാ
്
വിസേശ നാണയവിനിമയ
നിയരരണ നിയമം 1999, വിവര ോസങ്തികവിേയ നിയമം 2000, കൂടാറത
ഏറതങ്ിലും നിയമങ്ങൾ, നിയരരണങ്ങൾ, കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാധകമാകുന്ന
മറ്റ് നിയമങ്ങൾ എന്നിവ അനുേരിച്ച് മാരതസമ നടത്തുകയുള്ളൂറവന്ന് നിങ്ങൾ
േമ്മതിക്കുന്നു. ഏറതങ്ിലും വയക്തി മുസഖനയുള്ള അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളുറട
അനധികൃതവും
നിയമവിരുദ്ധവുമായ
ഉപസയാഗത്തിൽ
നിന്ന്
നിങ്ങറള
േംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബാങ്് അതിന്റെ േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ
നിങ്ങൾ നടത്തിയ ചില ഇന്െർറനറ്റ് ഇടപാടുകൾ നിരേിസച്ചക്കാം.
2. ഈ േൗകരയം ഉപസയാഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രപസതയക വയക്തിഗത
തിരിച്ചെിയൽ നമ്പെും (PIN) നൽകിസയക്കാം. സമൽപ്പെഞ്ഞ നമ്പെിന്റെ
േുരക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വയക്തിപരമായി ബാധയസ്ഥമായിരിക്കുന്നതാണ്, കൂടാറത
ഏറതങ്ിലും വയക്തിക്ക് ആ നമ്പർ പങ്ിടുകസയാ റവളിറപ്പടുത്തുകസയാ
റചയ്യാവുന്നതുമല്.
3.
ാരത േർക്കാർ നിസരാധിക്കുകയും നിയമവിരുദ്ധമായി രപഖയാപിക്കുകയും
റചയ്ത ിട്ടുള്ള റഗയിമിംഗും അശ്ലീല ഉള്ളടക്കവും ഉള്ള റവബ്വേറ്റുകൾ
േരർശിക്കാൻ
കാർഡ്/കാർഡ്
നമ്പർ
ഉപസയാഗിക്കുന്നതറല്ന്ന്
നിങ്ങൾ
േമ്മതിക്കുന്നു.
അങ്ങറന
റചയ്യുന്നതിലൂറട,
നിങ്ങൾറക്കതിറരയുള്ള
ഏറതങ്ിലും നിയമനടപടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ബാധയറപ്പടാം, അതിന് ബാങ്്
ഉത്തരവാേിയായിരിക്കുന്നതല്.
4. റവബ്വേറ്റുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവര ോമരഗികൾ മാറ്റത്തിന്
വിസധയമാണ്.
ബാങ്ിന്റെ
േിസ്റ്റങ്ങളിൽ
രപസവശിക്കൽ,
പാേ്സവഡ്
്
േുരുപസയാഗം അറല്ങ്ിൽ റവബ്്വേറ്റിൽ രപേിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏറതങ്ിലും

വിവരങ്ങളുറട േുരുപസയാഗം എന്നിവ ഉൾറപ്പറടയുള്ള, എന്നാൽ ഇവയിൽ
പരിമിതറപ്പടുത്തിയിട്ടില്ാത്ത ബാങ്് റവബ്വേറ്റിന്
്
റെ അനധികൃത ഉപസയാഗം
കർശനമായി
വിലക്കിയിരിക്കുന്നു.
അങ്ങറന
റചയ്യുന്നതിലൂറട
വിവര
ോസങ്തികവിേയ നിയമം 2000-ഉം കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാധകമായ മറ്റ്
നിയമങ്ങളും
അനുേരിച്ചുള്ള
നിയമ
നടപടികൾക്ക്
നിങ്ങൾ
ബാധയതറപ്പടുന്നതാണ്.
5. ബാങ്്
നിങ്ങൾക്ക്
ഇന്െർറനറ്റ്
ബാങ്ിംഗ്
േൗകരയം
നൽകുന്നതിന്റെ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ,
ഈ
േൗകരയം
നിങ്ങൾ
ഉപസയാഗിക്കുന്നതിന്റെ
കാരണത്താലുള്ള ഒരു രപതയാഘാതമായി ബാങ്ിന് ഉണ്ടാസയക്കാവുന്നതും
അറല്ങ്ിൽ
അനു വത്തിൽ
വരാവുന്നതുമായ
എല്ാ
നടപടികളിലും
റലയിമുകളിലും ഡിമാൻഡുകളിലും നടപടിരകമങ്ങളിലും നഷ്ടങ്ങളിലും
്
നാശനഷ്ടങ്ങളിലും
്
റചലവുകളിലും നിരക്കുകളിലും എക്്േ്്റപൻേുകളിലും
നിങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരം
്
നൽകുകയും നഷ്്പരിഹാരം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന്
ബാങ്ിറന ഒഴിവാക്കുകയും റചയ്യുന്നതാണ്.
6. ഏറതങ്ിലും
കാരണങ്ങൾ
നൽകിസയാ
നൽകാറതസയാ
അറല്ങ്ിൽ
യാറതാരുവിധ അെിയിപ്പുകളുമില്ാറതയും ഏറതാരു ഉപസയാക്തൃ ആക്്േേും
അവോനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം ബാങ്ിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്
്
.
സപയ്റമന്െുകൾ മടങ്ങൽ
കാർഡിന്റെ കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കുന്നതിന് കാർഡ് റമമ്പർ നൽകുന്ന റചക്ക് അറല്ങ്ിൽ
മസറ്ററതങ്ിലും സപയ്റമന്െ് ഉപാധി അറല്ങ്ിൽ നിർസേശം നടപ്പാക്കാതിരിക്കുകസയാ
സരപാേസ്സ് റചയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കാർഡ് റമമ്പെുറട അക്കൗണ്ടിസലക്ക് തിരിറക
സപാവുകസയാ റചയ്യുന്ന ോഹചരയത്തിൽ, കാർഡ് റമമ്പർക്ക് എതിറര നിയമ
നടപടികൾ
ആരം ിക്കുന്നതിനും
േവരം
വിസവചനാധികാരത്തിൽ
പിഴ
ഈടാക്കുന്നതിനും
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
താൽക്കാലികമായി/ശാശവതമായി
കാർഡ്
െോക്കുന്നതിനും റഫഡെൽ ബാങ്ിന് അവകാശമുണ്ട്. റചക്ക് െിസട്ടൺ ചാർജ്ുകളും
സപയ്്റമന്െ്
വവകലിനുള്ള
ചാർജ്ജുകളും
അറല്ങ്ിൽ
റഫഡെൽ
ബാങ്്
തീരുമാനിസച്ചക്കാവുന്ന മസറ്ററതങ്ിലും ചാർജ്ജുകളും അടയ്ക്കുന്നതിന് കാർഡ് റമമ്പർ
ബാധയസ്ഥനാണ്.

റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് വയവസ്ഥകൾ
ഈ വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ("വയവസ്ഥകൾ") റഫഡെൽ ബാങ്് വാഗ്്ോനം
റചയ്യുന്ന
റവർചവൽ
റരകഡിറ്റ്
കാർഡ്
േൗകരയങ്ങൾക്കും
അതിന്റെ
നിയരരണത്തിനും ബാധകമാണ്. ഈ നിബന്ധനകളും വയവസ്ഥകളും റഫഡെൽ
ബാങ്ിന്റെ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് േൗകരയങ്ങറള നിയരരിക്കുന്ന വയവസ്ഥകൾക്കും
നിബന്ധനകൾക്കും റഫഡെൽ ബാങ്ിന്റെ ഇന്െർറനറ്റ് ബാങ്ിംഗ് സേവനങ്ങറള
നിയരരിക്കുന്ന
വയവസ്ഥകൾക്കും
നിബന്ധനകൾക്കും
റഫഡെൽ
ബാങ്ിന്റെ
സേവിംഗ് അക്കൗണ്ടിനുള്ള വയവസ്ഥകൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും ("രപാഥാമിക
വയവസ്ഥകൾ") പുെസമയുള്ളതാണ്, അതിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നതല്. ഈ വയവസ്ഥകളും
രപാഥമിക വയവസ്ഥകളും തമ്മിലുള്ള ഏറതങ്ിലും റപാരുത്തസക്കടിന്റെ പരിധി വറര,
ഈ വയവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാകുന്നതാണ്. ഉപസയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ഇവിറട
നിർവചിച്ചിട്ടില്ാത്തതുമായ വലിയക്ഷരത്തിലുള്ള എല്ാ വയവസ്ഥകൾക്കും രപാഥമിക
വയവസ്ഥകളിൽ ബന്ധറപ്പട്ട അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾറപ്പടുത്തിയിരിക്കും.
• റഫഡെൽ ബാങ്ിന്റെ ഇന്െർറനറ്റ് ബാങ്ിംഗ് സേവനങ്ങറള നിയരരിക്കുന്ന
വയവസ്ഥകളും
നിബന്ധനകളൂം
റഫഡെൽ
ബാങ്ിന്റെ
സേവിംഗ്്േ്

•

•

•

•

•

•

•

•

അക്കൗണ്ടിനുള്ള വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും എന്ന നിർവചനത്തിലാണ്
"അക്കൗണ്ട്/കൾ" എന്നത് ഉൾറപ്പടുന്നത്.
"റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ്" എന്നാൽ രപാഥമിക കാർഡ് അംഗത്തിന്
നിലവിലുള്ള കാർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നൽകുന്ന അധിക റരകഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന്
അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഈ ആഡ് ഓൺ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് രപാഥമിക കാർഡ്
അംഗത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട്/കൾ സലാഗിൻ വി ാഗത്തിൽ ഒരു ഇലക്്സരടാണിക്ക്
ഇസമജ്ായി േൃഷ്ടിച്ച്
്
, േൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡിനായി
ഫിേിക്കൽ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കാർറഡാന്നും നൽകുന്നതല്.
"റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് റമമ്പർ" എന്നാൽ രപാഥമിക വയവസ്ഥകൾക്കും
നിബന്ധനകൾക്കും വിസധയമായി റഫഡെൽ ബാങ്് നൽകുന്ന ഒരു റവർചവൽ
റരകഡിറ്റ് കാർഡ് നൽകിയിട്ടുള്ള രപാഥമിക കാർഡ് റമമ്പർ എന്നാണ്.
റവർചവൽ
റരകഡിറ്റ്
കാർഡ്
േൗകരയം
രപസയാജ്നറപ്പടുത്തുന്നതിന്
അസപക്ഷിക്കുകയും േമ്മതിക്കുകയും റചയ്യുന്നതിലൂറട, രപാഥമിക കാർഡ്
റമമ്പർ
താറഴ
പെഞ്ഞിരിക്കുന്ന
വയവസ്ഥകൾ
േമ്മതിക്കുകയും
അംഗീകരിക്കുകയും റചയ്യുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്.
രപാഥമിക കാർഡ് റമമ്പർക്ക് ഡിസഫാൾട്ടായി ഒരു റവർചവൽ കാർഡ് നൽകും.
കാർഡ് അംഗത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള റരകഡിറ്റ് പരിധിക്കുള്ളിൽ ഓൺവലനിൽ
ഇടപാട് നടത്താൻ ോധിക്കുന്നത് റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് രപാപ്്തമാക്കുന്നു,
എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ോഹചരയത്തിലും അസേഹത്തിന്റെ റരകഡിറ്റ് കാർഡിറല
റരകഡിറ്റ് പരിധിക്കപ്പുെം സപാവുകയില്.
റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപസയാഗിച്ചുള്ള വാങ്ങലിന്റെ വിശോംശങ്ങൾ
സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െിൽ രപേർശിപ്പിക്കും രപാഥമിക കാർഡ് റമമ്പർക്ക് രപസതയക
സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െ് അയയ്ക്കില്.
്
ഫിേിക്കൽ കാർഡും റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡും
ഉപസയാഗിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന റചലവിസലക്ക് ഒറ്റത്തവണ സപയ്്റമന്െ് രപാഥമിക
കാർഡ് റമമ്പർ അടയ്സക്കണ്ടതുണ്ട്.
കാർഡ് നമ്പർ, റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ കാലഹരണ തീയതി, CVV
മുതലായ
റവർചവൽ
റരകഡിറ്റ്
കാർഡിന്റെ
രപധാന
വിശോംശങ്ങൾ
അക്കൗണ്ടിന്റെ സലാഗിൻ വി ാഗത്തിൽ ല യമായ റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ്
വി ാഗത്തിൽ മാരതസമ േൃശയമാകൂ. റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ റരകഡിറ്റ്
പരിധി രപാഥമിക കാർഡിനുള്ളതാണ്. അക്കൗണ്ടിന്റെ സലാഗിൻ വി ാഗത്തിൽ
ല യമായ
റവർചവൽ
റരകഡിറ്റ്
കാർഡുകൾ
വി ാഗത്തിന്
കീഴിലുള്ള
രപേക്തമായ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലിക്ക് റചയ്യുന്നതിലൂറട റവർചവൽ റരകഡിറ്റ്
കാർഡിന്റെ സഹാട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് / സലാക്ക് റചയ്യൽ നടത്താവുന്നതാണ്. റവർചവൽ
റരകഡിറ്റ് കാർഡ് റമമ്പർ അക്കൗണ്ട്/കൾ അവോനിപ്പിക്കുകയാറണങ്ിൽ,
റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് േൗകരയം നിലനിൽക്കുന്നത് തുടരും.
റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ഉപസയാഗം ഓൺവലൻ ഇടപാടുകൾക്ക്
മാരതമായി
പരിമിതറപ്പടുത്തുന്നതാണ്.
ഓൺവലൻ
ഇടപാടുകളുറട
കാരയത്തിൽ, വിർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപസയാഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന േമയത്ത്
കാർഡ്
റമമ്പർ
ചാർജ്്
സ്ലിപ്പുകൾ
ഒപ്പിടിറല്ന്നത്
കാർഡ്
റമമ്പർക്ക്
അെിവുള്ളതാണ്. അതനുേരിച്ച്, ഏറതങ്ിലും കാരണത്താൽ, അത്തരം ഒരു
വാങ്ങലിന്റെ ആധികാരികതസയാ ോധുതസയാ േംബന്ധിച്ച് എറരങ്ിലും
തർക്കമുണ്ടായാൽ കൂടിയും, കാർഡ് അംഗം റഫഡെൽ ബാങ്ിന് നൽസകണ്ട
എല്ാ
കുടിശ്ശികകളും
അംഗീകരിസക്കണ്ടതാണ്,
ഒരു
ോഹചരയത്തിലും
റഫഡെൽ ബാങ്ിന് ബാധയത / ഉത്തരവാേിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്.
റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് മുസഖന സപയ്റമന്െ് േവീകരിക്കാൻ ഏറതങ്ിലും
വയാപാരി വിേമ്മതിച്ചാൽ റഫഡെൽ ബാങ്് ബാധയതയൂണ്ടായിരിക്കുന്നതല്.
റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് റമമ്പർക്ക് ഓൺവലനായി പണമടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള

•

േൗകരയം നൽകുന്നതിന് ഉസേശിച്ച് മാരതമുള്ളതാണ് റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ്,
റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് റമമ്പർ നടത്തുന്ന ഇടപാടിന്റെ ഗുണസമന്മസയാ
േുരക്ഷസയാ നിയമോധുതസയാ ഉെപ്പുവരുത്തുന്നില്.
റവർചവൽ
റരകഡിറ്റ്
കാർഡിന്റെ
ഉപസയാഗം
ഈ
വയവസ്ഥകളും
നിബന്ധനകളും
അംഗീകരിക്കുന്നതിന്
വിസധയമായിരിക്കും.
റവർചവൽ
റരകഡിറ്റ് കാർഡ് റമമ്പർ ഈ വയവസ്ഥകൾക്ക് അനുേൃതമായി/ഇതിനുകീഴിറല
വയവസ്ഥകൾ അനുേരിസക്കണ്ടതാണ്/ബാധയതറപ്പട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, കൂടാറത
റവർചവൽ
റരകഡിറ്റ്
കാർഡിന്റെ
ഉപസയാഗത്തിൽ
നൽസകണ്ടതും
അടയ്സക്കണ്ടതുമായ
എല്ാ
ചാർജ്ജുകളും
അസേഹം/അവർ
ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതാണ്. ഒരു റവർചവൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ േൗകരയം,
കാലാകാലങ്ങളിൽ
റഫഡെൽ
ബാങ്്
നിഷ്കർഷിസച്ചക്കാവുന്ന
്
ഫീേിൽ/നിരക്കിൽ ഉള്ള ഒരു രപസതയക േൗകരയമാണ്.

േുരക്ഷിത റരകഡിറ്റ് കാർഡ് വയവസ്ഥകൾ
1. ഈ വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ("വയവസ്ഥകൾ") റഫഡെൽ ബാങ്് നൽകുന്ന
േുരക്ഷിത റരകഡിറ്റ് കാർഡിന് ബാധകമാവുകയും അതിറന നിയരരിക്കുകയും
റചയ്യും, കൂടാറത www.federalbank.co.in എന്നതിൽ ല യമായ റഫഡെൽ ബാങ്ിന്റെ
റരകഡിറ്റ്
കാർഡ്
േൗകരയങ്ങറള
നിയരരിക്കുന്ന
വയവസ്ഥകൾക്കും
നിബന്ധനകൾക്കും റഫഡെൽ ബാങ്ിന്റെ സടം റഡസപ്പാേിറ്റിറന ("രപാഥമിക
വയവസ്ഥകളും
നിബന്ധനകളും")
നിയരരിക്കുന്ന
വയവസ്ഥകൾക്കും
നിബന്ധനകൾക്കും
പുെസമയുള്ളതാണ്,
ഇളവ്
വരുത്തുന്നതല്.
ഈ
വയവസ്ഥകളും
രപാഥമിക
വയവസ്ഥകളും
വയവസ്ഥകളും
തമ്മിലുള്ള
ഏറതങ്ിലും
റപാരുത്തസക്കടിന്റെ
േരർ ത്തിൽ,
ഈ
വയവസ്ഥകൾക്കായിരിക്കും രപാബലയം. ഇവിറട ഉപസയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ
നിർവചിച്ചിട്ടില്ാത്തതുമായ
വലിയക്ഷരത്തിലുള്ള
എല്ാ
പേങ്ങൾക്കും
രപാഥമിക വയവസ്ഥകൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും കീഴിൽ വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള
അസത അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
2. "കാർഡ് സഹാൾഡർ" എന്നാൽ റഫഡെൽ ബാങ്ിൽ ഒരു സടം റഡസപ്പാേിറ്റ്
ഉള്ളതും
റഫഡെൽ
ബാങ്ിന്റെ
തൽക്ഷണ
റരകഡിറ്റ്
കാർഡിന്
അസപക്ഷിക്കുകയും ഇവിറട േൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രപാഥമിക നിബന്ധനകൾക്കും
വയവസ്ഥകൾക്കും
വിസധയമായി
ഒരു
തൽക്ഷണ
റരകഡിറ്റ്
കാർഡ്
നൽകിയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു വയക്തി എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. “തൽക്ഷണ
റരകഡിറ്റ്
കാർഡ്”
എന്നാൽ
റഫഡെൽ
ബാങ്ിൽ
കാർഡ്്സഹാൾഡർ
പരിപാലിക്കുന്ന സടം റഡസപ്പാേിറ്റിറനതിറര കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് റഫഡെൽ ബാങ്്
നൽകുന്ന
റഫഡെൽ
ബാങ്്
തൽക്ഷണ
റരകഡിറ്റ്
കാർഡ്
എന്നാണ്
അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
3. തൽക്ഷണ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് ല ിക്കുന്നതിന് സയാഗയത സനടുന്നതിന്, കാർഡ് ഉടമ
കുെഞ്ഞത്
രൂ.
______/റഫഡെൽ
ബാങ്ിൽ
സ്ഥിര
നിസക്ഷപം
നിലനിർത്തണം/ഇട്ടിരിക്കണം.
4. തൽക്ഷണ റരകഡിറ്റ് കാർഡിറല റരകഡിറ്റ് പരിധി സടം റഡസപ്പാേിറ്റ് തുകയുറട
______ ശതമാനമാണ്, കുെഞ്ഞ റരകഡിറ്റ് പരിധിയായ രൂ. ______/- എന്നതിനും
പരമാവധി രൂ. ______ ലക്ഷത്തിനും വിസധയമാണ്. സമൽപ്പെഞ്ഞ റരകഡിറ്റ് പരിധി
കാലാകാലങ്ങളിൽ റഫഡെൽ ബാങ്ിന്റെ വിസവചനാധികാരത്തിൽ മാറ്റത്തിന്
വിസധയമാസയക്കാം, കൂടാറത റഫഡെൽ ബാങ്് അനുസയാജ്യറമന്ന് സതാന്നുന്ന
രീതിയിലും വിധത്തിലും കാർഡ് ഉടമറയ അെിയിക്കുന്നതുമാണ്.

5. കാലാകാലങ്ങളിൽ റഫഡെൽ ബാങ്് വയക്തമാക്കുന്ന രപേക്തമായ സരഖകളുറട
നിർവ്വഹണത്തിനും നിർേിഷ്്ട രീതിക്കും വിസധയമായി കാർഡ് ഉടമ സടം
റഡസപ്പാേിറ്റുകൾ നൽസകണ്ടതുണ്ട്. കാർഡ് ഉടമ റഫഡെൽ ബാങ്് ശാഖയിൽ
അറല്ങ്ിൽ
റഫഡെൽ
ബാങ്്
കാലാകാലങ്ങളിൽ
േവരം
വിസവചനാധികാരത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയും അെിയിക്കുകയും റചയ്യുന്ന മറ്റ്
ഇതര ചാനലുകളിൽ മാരതസമ സടം റഡസപ്പാേിറ്റ് േൂക്ഷിസക്കണ്ടതുള്ളൂ. അങ്ങറന
തുെക്കുന്ന സടം റഡസപ്പാേിറ്റുകൾ ഓസട്ടാ പുതുക്കൽ സമാഡിൽ മാരതസമ
തുെക്കാവൂ. കാർഡ് ഉടമ/ റഫഡെൽ ബാങ്് കാർഡ് െോക്കുന്ന ോഹചരയത്തിൽ,
ഇൻസ്റ്റന്െ് റരകഡിറ്റ് കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സടം റഡസപ്പാേിറ്റ് കാർഡ്
ഉടമ നൽകുന്ന സടം റഡസപ്പാേിറ്റ് േമയറത്ത നിർസേശങ്ങൾക്കനുേൃതമായി
തുടരുന്നതാണ്.
6. ഇൻസ്റ്റന്െ് റരകഡിറ്റ് കാർഡ് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ, റഫഡെൽ ബാങ്് ഇൻസ്റ്റന്െ്
റരകഡിറ്റ് കാർഡ് അവോനിക്കുന്നതുവറര അറല്ങ്ിൽ സടം റഡസപ്പാേിറ്റിന്റെ
കാലാവധി വറര, കാർഡ് ഉടമ േമ്പാേിക്കുന്ന പലിശ ഉൾറപ്പറട കാർഡ് ഉടമ
നടത്തുന്ന സടം റഡസപ്പാേിറ്റിന്റെ മുഴുവൻ തുകയിലും റഫഡെൽ ബാങ്ിന് ഒരു
വകവശാവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
7. റഫഡെൽ ബാങ്ിൽ അസപക്ഷകന് നിലവിൽ സടം റഡസപ്പാേിറ്റ് ഉറണ്ടങ്ിൽ, സടം
റഡസപ്പാേിറ്റ് കാർഡ് ഉടമയുറട ഇൻസ്റ്റന്െ് റരകഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ടുമായി
ലിങ്് റചയ്യറപ്പടും, കൂടാറത സടം റഡസപ്പാേിറ്റ് ഉടനടി രപാബലയത്തിൽ േവയംപുതുക്കൽ സമാഡിസലക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. സടം റഡസപ്പാേിറ്റിന്റെ േവയംപുതുക്കൽ േമയത്ത് ബാധകമായ നടപ്പ് പലിശ നിരക്ക് രപസ്തുത സടം റഡസപ്പാേിറ്റ്
തുകയ്ക്ക് ബാധകമാകുന്നതാണ്.
8. ഇൻസ്റ്റന്െ് റരകഡിറ്റ് കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സടം റഡസപ്പാേിറ്റിൽ നിന്ന്
ഒരു ാഗവും പിൻവലിക്കാൻ കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് കഴിയില്.
9. HUF-കൾ, പാർട്ണർഷിപ്പ്
്
സ്ഥാപനങ്ങൾ, രപായപൂർത്തിയാകാത്തവർ അറല്ങ്ിൽ
അസപക്ഷകർ േംയുക്തമായി തുെക്കുന്ന / ഇടുന്ന സടം റഡസപ്പാേിറ്റുകൾക്ക്
േുരക്ഷിത ഇൻസ്റ്റന്െ് റരകഡിറ്റ് കാർഡിന് അർഹതയില്. സടം റഡസപ്പാേിറ്റ്
േൗകരയത്തിനായി സനാമിസനഷൻ േൗകരയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.
10. സടം റഡസപ്പാേിറ്റ് അറല്ങ്ിൽ േുരക്ഷിത ഇൻസ്റ്റന്െ് റരകഡിറ്റ് കാർഡ്
അവോനിപ്പിക്കുകസയാ
പിൻവലിക്കുകസയാ
െോക്കുകസയാ
റചയ്യുന്ന
ോഹചരയത്തിൽ അറല്ങ്ിൽ കാലാവധി തീയതി മുതൽ 60 േിവേത്തിനുള്ളിൽ
കാർഡ് ഉടമ േുരക്ഷിത ഇൻസ്റ്റന്െ് റരകഡിറ്റ് കാർഡിൽ കുടിശ്ശിക തുക
അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്്ച വരുത്തുകയാറണങ്ിൽ അറല്ങ്ിൽ സടം തുക
അനുേരിച്ച് റഫഡെൽ ബാങ്് ഈടാക്കുന്ന ഏറതങ്ിലും ഫീേും ചാർജ്ജുകളും
മസറ്ററതങ്ിലും തുകയും ഉൾറപ്പറടയുള്ള േുരക്ഷിത ഇൻസ്റ്റന്െ് റരകഡിറ്റ്
കാർഡിൽ കുടിശ്ശികയായിട്ടുള്ള തുക ഏറതങ്ിലും േമയത്ത് സടം റഡസപ്പാേിറ്റ്
തുകയുറട __ ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാവുകയാറണങ്ിൽ, േുരക്ഷിത ഇൻസ്റ്റന്െ്
റരകഡിറ്റ് കാർഡിന് കീഴിൽ റഫഡെൽ ബാങ്ിന് നൽസകണ്ട കുടിശ്ശിക
തുകയ്്റക്കതിരായ
പലിശ
ഉൾറപ്പറടയുള്ള
മുഴുവൻ
കാലാവധിയുള്ള
റഡസപ്പാേിറ്റ് തുകയും ലികവിസഡറ്റ് റചയ്യാനുള്ള അവകാശം റഫഡെൽ
ബാങ്ിനുണ്ട്. മുകളിൽ േൂചിപ്പിച്ച കിഴിവ് കഴിഞ്ഞ് സശഷിക്കുന്ന ഏത്
ബാലൻേും കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് തിരിറക നൽകും.
11. സടം റഡസപ്പാേിറ്റിൽ അവകാശം അടയാളറപ്പടുത്തിയതിന് സശഷം േുരക്ഷിത
ഇൻസ്റ്റന്െ് റരകഡിറ്റ് കാർഡ് ആക്റ്റിസവറ്റാകുന്നതാണ്.

12. ഏത് േമയത്തും ഒരു കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് ഒരു േുരക്ഷിത ഇൻസ്റ്റന്െ് റരകഡിറ്റ്
കാർഡ് മാരതസമ നൽകാനാകൂ.
നഷ്ടറപ്പട്ടസതാ സമാഷ്ടിക്കറപ്പട്ടസതാ ആയ കാർഡുകൾ
1. നിങ്ങളുറട
കാർഡ്
നഷ്ടറപ്പടുകസയാ
്
സമാഷ്ടിക്കറപ്പടുകസയാ
്
ല ിക്കാതിരിക്കുകസയാ അനുമതിയില്ാറത ഉപസയാഗിക്കുകസയാ റചയ്യുന്ന
േരർ ത്തിൽ,
നിങ്ങൾ
ഉടൻ
ബാങ്ിറന
അെിയിക്കണം.
അത്തരം
നഷ്ടറപ്പടൽ/സമാഷണം
്
തുടങ്ങിയവയുറട
കാരയത്തിൽ,
അത്തരം
നഷ്ടറപ്പടൽ/സമാഷണം
്
തുടങ്ങിയവറയ കുെിച്ച് നിങ്ങൾ ബാങ്ിറന സരഖാമൂലം
അെിയിക്കണം, സപാലീേിൽ പരാതി/ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർസമഷൻ െിസപ്പാർട്ട് (FIR) ഫയൽ
റചയ്ത ഉടൻ അതിന്റെ പകർപ്പ് അെിയിപ്പിറനാപ്പം ബാങ്ിന് നൽകണം.
2. സരഖാമൂലമുള്ള
അെിയിപ്പ്
റപറട്ടന്ന്
നൽകാനാകിറല്ങ്ിൽ,
അത്തരം
നഷ്ടം/സമാഷണം
്
തുടങ്ങിയവറയ കുെിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ിറന സഫാണിൽ
അെിയിക്കാം. ആവശയമായ പരിസശാധനയ്ക്ക് സശഷം ബാങ്് താൽക്കാലികമായി
കാർഡ് അക്കൗണ്ട് െോക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ അക്കൗണ്ടിനും
ഉണ്ടാകുന്ന
ഏറതങ്ിലും
അേൗകരയത്തിൽ
ബാങ്ിന്
ഉത്തരവാേിത്തം
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്.
3. ബാങ്ിന് സനാട്ടീേ്/ അെിയിപ്പ് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് റരകഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ
ഏറതങ്ിലും അംഗീകൃതമല്ാത്ത ഉപസയാഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന
ബാധയത, ബാങ്ിന് സനാട്ടീേ്/ അെിയിപ്പ് ല ിക്കുന്നത് വറര വഹിസക്കണ്ടതാണ്,
ബാങ്് സനാട്ടീേ് വകപ്പറ്റിയ സശഷം മാരതമായിരിക്കും ഇതിൽ വിടുതൽ
ഉണ്ടായിരിക്കുക.
4. ഒപ്പിടാത്ത കാർഡിന്റെ കാരയത്തിൽ, അതിസന്മലുള്ള എല്ാ ചാർജ്ുകൾക്കും
നിങ്ങൾ ബാധയസ്ഥരാണ്.
5. കാർഡിന്റെ േുരക്ഷയുറട ഉത്തരവാേിത്തം നിങ്ങൾക്കാണ്. അതിന്റെ
േുരക്ഷിതമായ േൂക്ഷിക്കൽ ഉെപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ാ നടപടികളും നിങ്ങൾ
േവീകരിക്കുന്നതാണ്, കാർഡിന്റെ ഏറതങ്ിലും േുരുപസയാഗത്തിന് ബാങ്് ഒരു
തരത്തിലും ഉത്തരവാേിയാകുന്നതല്. നടപടിരകമങ്ങൾ േംശയാേ്്പേമാറണന്ന്
ബാങ്് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ോഹചരയത്തിൽ, നഷ്ടറപ്പട്ടസതാ
്
സമാഷ്ടിക്കറപ്പട്ടസതാ
്
ആയ കാർഡിറല ോമ്പത്തിക ബാധയത നിങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും,
കൂടാറത കാർഡ് അക്കൗണ്ട് െോക്കുന്നതിന് കൂടി ഇടയാക്കും.
6. ഏറതങ്ിലും
തർക്ക
ഇടപാടിറനക്കുെിച്ച്
അസനവഷണം
നടക്കുന്ന
ോഹചരയത്തിൽ
ബാങ്ുമായും
ബാങ്ിന്റെ
രപതിനിധിയുമായും
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
നിയമ
അധികാരികളുമായും
നിങ്ങൾ
പൂർണ്ണമായും
േഹകരിക്കും.
7. നിങ്ങൾ കാർഡ് പിന്നീട് കറണ്ടടുക്കുന്ന ോഹചരയത്തിൽ, കണ്ടുകിട്ടിയ കാർഡ്
ഉപസയാഗിക്കരുത്, മാഗ്നറ്റിക് േ്രടിപ്പിലൂറട രണ്ടായി മുെിച്ച് ഉടൻ ബാങ്ിൽ
തിരിറക നൽകണം.
കളക്ഷനുകൾ
കാർഡ് അംഗത്തിന്റെ കുടിശ്ശിക പിരിക്കുന്നതിനും ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ കാർഡ് റമമ്പർ
നൽകുന്ന ഏറതങ്ിലും േുരക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും കാർഡ് റമമ്പെുറട േവരം
െിേ്ക്കിലും
റചലവിലും
ഒസന്നാ
അതിലധികസമാ
വയക്തിറയ
(വയക്തികറള)
ഏർറപ്പടുത്തുന്നതിന്
റഫഡെൽ
ബാങ്ിന്
അവകാശമുണ്ട്.
ബാങ്്
(അത്തരം

ആവശയങ്ങൾക്കായി) അത്തരം വയക്തിക്ക് (വയക്തികൾക്ക്) റഫഡെൽ ബാങ്ിന്
ഉചിതറമന്ന് കരുതുന്നത് സപാറല കാർഡ് റമമ്പെുമായും േുരക്ഷയുമായും ബന്ധറപ്പട്ട
വിവരങ്ങളും വസ്തുതകളും കണക്കുകളും നൽകിസയക്കാം. റഫഡെൽ ബാങ്ിന്
ഉചിതറമന്ന് സതാന്നുന്നത് സപാറല, അതുമായി ബന്ധറപ്പട്ട എല്ാ രപവൃത്തികളും
കാരയങ്ങളും വിഷയങ്ങളും അറല്ങ്ിൽ അതുമായി ആകേ്്മികമായി ഉണ്ടാകുന്നവയും
നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള
അവകാശവും
അധികാരവും
റഫഡെൽ
ബാങ്്
അത്തരം
വയക്തിറയ
(വയക്തികറള)
ഏൽപ്പിസച്ചക്കാം.
ോധനങ്ങളുറടയും സേവനങ്ങളുറടയും ഗുണനിലവാരം
റഡലിവെി
കാലതാമേം,
റഡലിവെി
റചയ്യാതിരിക്കൽ,
ോധനങ്ങൾ
ല ിക്കാതിരിക്കൽ അറല്ങ്ിൽ കാർഡ് റമമ്പർ മുസഖന സകടുപാടുള്ള ോധനങ്ങൾ
ല ിക്കൽ എന്നിവയുറട േരർ ത്തിൽ ഉൾറപ്പറട വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്
കാർഡ് റമമ്പർ വാണ്ടുന്ന അറല്ങ്ിൽ രപസയാജ്നറപ്പടുത്തുന്ന ോധനം, ോധനത്തിന്റെ
വാെന്െി
അറല്ങ്ിൽ
സേവനങ്ങൾക്ക്
റഫഡെൽ
ബാങ്്
ഒരു
തരത്തിലും
ഉത്തരവാേിയാകുന്നതല്. ോധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ സേവനങ്ങൾ
രപസയാജ്നറപ്പടുത്തുന്നതിനും കാർഡ് അംഗത്തിനുള്ള ഒരു േകരയം മാരതമാണ്
റരകഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നത് വയക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, ോധനത്തിന്റെ
ഗുണസമന്മയിസലാ വിതരണത്തിസലാ മസറ്റാ റഫഡെൽ ബാങ്് യാറതാരു വാെന്െിയും
അറല്ങ്ിൽ രപതിനിധീകരണവും നൽകുന്നില്. ോധനം േംബന്ധിച്ച് എറരങ്ിലും
തർക്കസമാ റലയിസമാ ഉറണ്ടങ്ിൽ വയാപാര സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധറപ്പട്ട് കാർഡ് റമമ്പർ
അത് പരിഹരിക്കണം. റലയിസമാ തർക്കസമാ നിലവിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എല്ാ
ചാർജ്ജുകളും റഫഡെൽ ബാങ്ിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള ബാധയതയിൽ നിന്ന് കാർഡ്
റമമ്പറെ ഒഴിവാക്കില്, അത്തരം ചാർജ്ജുകൾ േമയബന്ധിതമായി അടയ്ക്കാൻ കാർഡ്
അംഗം േമ്മതിക്കുന്നു
മൂന്നാം കക്ഷി/സേവന ോതാവിന്റെ നിയമനം
1. ബാങ്്
അതിന്റെ
േവരം
വിസവചനാധികാരത്തിൽ
സഫാണിലൂറടസയാ
മസറ്ററതങ്ിലും മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂറടസയാ സേവനം നൽകുന്നതിനായി മൂന്നാം
കക്ഷികറള/സേവന ോതാക്കറള നിയമിസച്ചക്കാം. െഫെൻേ് പരിസശാധന,
റരകഡിറ്റ്
ബയൂസൊ
മുസഖനയുള്ള
പരിസശാധിച്ചുെപ്പിക്കൽ,
റരകഡിറ്റ്
പരിസശാധിച്ചുെപ്പിക്കൽ, അറല്ങ്ിൽ കാർഡിറല ഏറതങ്ിലും കുടിശ്ശിക
തിരിച്ചുപിടിക്കൽ,
ബാങ്ിൽ
അടയ്ക്കാനുള്ള
എല്ാ
കുടിശ്ശികകളും
തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനായി നിയമം അനുവേിച്ചിട്ടുള്ള ഏറതാരു രപവൃത്തിയും
അെിയിക്കൽ ഉൾറപ്പറടയുള്ള എന്നാൽ ഇവയിൽ പരിമിതറപ്പടുത്താത്തവ
സപാലുള്ള
ചില
രപവർത്തനങ്ങൾ
നടത്തുന്നതിന്
ബാങ്്
മൂന്നാം
കക്ഷിറയ/സേവന ോതാക്കറള നിയമിസച്ചക്കാം. കളക്ഷനായി അത്തരം മൂന്നാം
കക്ഷികൾക്ക്/ സേവന ോതാക്കൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ാ സപയ്റമന്െുകളും
കുടിശ്ശികകൾ/തുകകൾ
വീറണ്ടടുക്കാൻ
ബാങ്്
വഹിക്കുന്ന
എല്ാ
റചലവുകൾക്കും നിരക്കുകൾക്കും റചലവഴിക്കലുകൾക്കും പുെസമ നിങ്ങളുറട
റചലവിലും െിേ്ക്കിലും ആയിരിക്കും
2. ഏറതങ്ിലും ഏജ്ന്െിന് വിഷയം വകമാസെണ്ടത് ആവശയമായി വന്നാൽ
അറല്ങ്ിൽ സപയ്റമന്െ് നിെസവറ്റുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ െിസോഴ്്േ്
ഉള്ളിടത്ത് കുടിശ്ശിക പിരിവും നിയമപരമായ റചലവുകളും ഉൾറപ്പറടയുള്ള
എല്ാ റചലവുകൾക്കും അവയുറട പലിശ േഹിതം നിങ്ങൾ ബാധയസ്ഥരാണ്.

റരകഡിറ്റ് കാർഡ് വീണ്ടും ഇഷയൂറചയ്യലും മാറ്റിനൽകലും
നിങ്ങളുറട
കാർഡ്
തകരാെിലാവുകസയാ
സകടാവുകസയാ
വികൃതമാവുകസയാ
നഷ്ടറപ്പടുകസയാ സമാഷ്ടിക്കറപ്പടുകസയാ റചയ്യുകയാറണങ്ിൽ, ബാങ്ിന്റെ ഏറതങ്ിലും
കാർഡ് ഡിവിഷൻ റേന്െെുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പകരം കാർഡ് ആവശയറപ്പടാം.
മാറ്റിനൽകൽ േമയത്ത് നടപ്പിലുള്ള ചാർജ്ുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിലൂറട ബാങ്ിന്റെ
വിസവചനാധികാരത്തിൽ അത്തരം എല്ാ പകരം കാർഡുകളും നൽകുന്നതാണ്.
സകടായ കാർഡ് ഉപസയാഗിക്കരുത്, മാഗ്നറ്റിക് േ്രടിപ്പിലൂറട രണ്ടായി മുെിച്ച് ഉടൻ തറന്ന
ബാങ്ിൽ തിരിറക ഏൽപ്പിക്കണം.
വിലാേവും റടലിസഫാൺ നമ്പെും മാെൽ
നിങ്ങളുറട വിലാേത്തിസലാ/അറല്ങ്ിൽ റടലിസഫാൺ നമ്പെിസലാ എറരങ്ിലും
മാറ്റമുണ്ടായാൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്് അെിയിക്കുന്ന വിലാേത്തിസലാ നിയുക്ത
കസ്റ്റമർ േർവീേ് സകരരത്തിസലാ സരഖാമൂലസമാ റടലിസഫാൺ വഴിസയാ നിങ്ങൾ ഉടൻ
ബാങ്ിറന അെിയിക്കണം.
അവോനിപ്പിക്കൽ
1. കാർഡ് റമമ്പർ മുസഖന: കാർഡുമായി ബന്ധറപ്പട്ട എല്ാ േൗകരയങ്ങളും
ആനുകൂലയങ്ങളും അവോനിപ്പിക്കുന്നതിന് സരഖാമൂലമുള്ള അ യർത്ഥനസയാറട
അക്കൗണ്ടിൽ ഉപസയാഗിക്കുന്നതിന് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ാ കാർഡുകളും
രണ്ടായി മുെിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മടക്കിനൽകിറക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉടമ്പടി
എസപ്പാൾ സവണറമങ്ിലും അവോനിപ്പിക്കാം. അധിക കാർഡുകളും കാർഡ്
അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധറപ്പട്ട് കുടിശ്ശികയുള്ള എല്ാ തുകകളും ഉൾറപ്പറട എല്ാ
കാർഡുകളും
ഞങ്ങൾക്ക്
ല ിക്കുസമ്പാൾ
മാരതസമ
അവോനിപ്പിക്കൽ
രപാബലയറപ്പടുകയുള്ളൂ. ബാങ്ിറന സരഖാമൂലം അെിയിച്ചുറകാണ്ട് അധിക
കാർഡിന്റെ ഉപസയാഗം നിങ്ങൾക്ക് െോക്കാം, എന്നാൽ അധിക കാർഡ്
ഉപസയാഗിക്കുന്നതിലൂറട
ഉണ്ടാകുന്ന
എല്ാ
ചാർജ്ുകൾക്കും
നിങ്ങൾ
ബാധയസ്ഥരായിരിക്കും. വാർഷിക ഫീസോ മറ്റ് ചാർജ്ജുകസളാ ആനുപാതിക
അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിറക നൽകില്. Fedmobile, Fednet അറല്ങ്ിൽ ബാങ്ിന്റെ
സകാൺടാക്റ്റ് റേന്െർ വഴിയും റരകഡിറ്റ് കാർഡ് െോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക്
അ യർത്ഥിക്കാം.
2. ബാങ്് വഴി: ബാങ്ിന് അതിന്റെ േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ ഏറതങ്ിലും
കാരണം നൽകാറതയും അതുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഏറതങ്ിലും അെിയിപ്പ്
നൽകാറതയും
എസപ്പാൾ
സവണറമങ്ിലും
കാർഡിന്റെ
ഉപസയാഗം
നിയരരിച്ചുറകാണ്ട് ഈ ഉടമ്പടി അവോനിപ്പിക്കാനാകും. ബാങ്് ഉടമ്പടി
അവോനിപ്പിക്കുന്ന േരർ ത്തിൽ, കാർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കുടിശ്ശികയുള്ള
മുഴുവൻ തുകയും (ഇതുവറര റഡബിറ്റ് റചയ്ത ിട്ടില്ാത്ത ചാർജ്ജുകസളാ കയാഷ്
അഡവാൻേുകസളാ ഉൾറപ്പറട) അടയ്സക്കണ്ടതും ഉടനടി നൽസകണ്ടതുമാണ്.
െോക്കിയ റരകഡിറ്റ് കാർഡുകൾ േംബന്ധിച്ച് വയാപാരി സ്ഥാപനറത്ത ബാങ്്
അെിയിസച്ചക്കാം. റരകഡിറ്റ് കാർഡ് െോക്കുകയാറണങ്ിൽ, നിങ്ങൾ അത്
മാഗ്നറ്റിക്ക് േ്രടിപ്പിലൂറട രണ്ടായി മുെിക്കുകയും രണ്ട് ാഗങ്ങളും ഉടൻ ബാങ്ിൽ
തിരിറക ഏൽപ്പിക്കുകയും സവണം. വാർഷിക ഫീസോ മറ്റ് നിരക്കുകസളാ
ആനുപാതിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിറക നൽകില്.

3. നിങ്ങൾ റതാഴിൽ/റരപാഫഷണൽ അറല്ങ്ിൽ വിലാേം മാറ്റുകസയാ നിങ്ങളുറട
നിലവിറല സപാസ്റ്റിംഗിൽ നിന്ന് മാറ്റുകസയാ നിങ്ങളുറട ശമ്പള അക്കൗണ്ട്/രപധാന
ബാങ്് അക്കൗണ്ട് മുതലായവ മാറ്റുകസയാ റചയ്യുന്ന ോഹചരയത്തിൽ, ബാങ്ിന്
അതിന്റെ േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് േൗകരയം
അവോനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.
4. താറഴ പെയുന്ന ഒസന്നാ അതിലധികസമാ കാരയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കുടിശ്ശിക
വരുത്തലിന്റെ േരർ മായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്, മാരതമല് ബാങ്് അതിന്റെ
വിസവചനാധികാരത്തിൽ റരകഡിറ്റ് കാർഡ് േൗകരയം പിൻവലിസച്ചക്കാം.
കുടിശ്ശികയുറട േം വങ്ങൾ താറഴ പെയുന്നവയാണ്:
▪ നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ അടയ്സക്കണ്ട തുക ബാങ്ിൽ അടയ്ക്കുന്നതിൽ
നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വീഴ്്ച വരുത്തുന്നു.
▪ ഈ വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും അനുേരിച്ച് നിങ്ങളുറട ബാധയതകൾ
നിെസവറ്റുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജ്യറപ്പടുന്നു.
▪ ബാങ്ിന് നൽകുന്ന ഏറതങ്ിലും റചക്ക് ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ ECS/സ്റ്റാൻഡിംഗ്
നിർസേശങ്ങൾ ഹാജ്രാക്കലിൽ/മാറ്റിറയടുക്കലിൽ ഏറതങ്ിലും കാരണത്താൽ
പണമാക്കി മാറ്റാൻ ോധിക്കുന്നില്/ രപവർത്തിക്കുന്നില്.
▪ നിങ്ങൾ
നടത്തുന്ന
ഏറതങ്ിലും
വിവരം
റതറ്റായസതാ
പിഴവുള്ളസതാ
അപൂർണ്ണസമാ ആറണന്ന് വയക്തമാകുന്നു. വരുമാനവും ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
ബാങ്ിന് നൽകുന്ന വകമാെുന്ന തിരിച്ചെിയൽ സപപ്പർ/സഡാകയുറമന്െ് റതറ്റും
അപൂർണ്ണവും
ഒപ്പം
റതറ്റായതും/വഞ്ചനാപരമായതുമായ
വിവരങ്ങൾ
അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാറണന്ന് റതളിയൽ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾറപ്പടുന്നു, എന്നാൽ
ഇവയിസലക്ക് പരിമിതറപ്പടുത്തിയിട്ടില്.
5. കാർഡ് അക്കൗണ്ട് െോക്കുകയും/സലാേ് റചയ്യുകയും റരകഡിറ്റ് കാർഡുകളുറട
രപിവിസലജ്ുകൾ
(എല്ാ
ആനുകൂലയങ്ങളും
സേവനങ്ങളും
ഉൾറപ്പറട)
പിൻവലിക്കുകയും
റചയ്ത ാൽ,
അത്
േവയസമവ
പുനഃസ്ഥാപിക്കറപ്പടില്,
ബാങ്ിന്റെ വിസവചനാധികാരത്തിൽ മാരതമായിരിക്കും നടക്കുക.
6. കാർഡ് െോക്കിയാൽ, നിങ്ങൾ:
▪ കാർഡ് ഉപസയാഗിക്കരുത്, മാഗ്നറ്റിക്ക് േ്രടിപ്പിലൂറട കാർഡ് രണ്ടായി മുെിച്ച്
ബാങ്ിൽ തിരിറക നൽകുക.
▪ മാഗ്നറ്റിക് േ്രടിപ്പിലൂറട കാർഡ് രണ്ടായി മുെിച്ച് ബാങ്ിൽ കാർഡ് തിരിറക
നൽകുന്നതുവറര ചാർജ്ജുകളുറട സപയ്്റമന്െ് ഉൾറപ്പറട കാർഡിന്റെ ഏത്
ഉപസയാഗത്തിനും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാേിയാണ്
▪ ഉപസയാഗ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുേൃതമായി ബാങ്ിൽ സപയ്്റമന്െുകൾ
നടത്തുന്നത് തുടരണം.
ബാധയത ഒഴിവാകൽ
സമൽപ്പെഞ്ഞവസയാട്
മുൻവിധിയില്ാറത,
സനരിസട്ടാ
അല്ാറതസയാ
ഉണ്ടാകുന്ന
ഏറതങ്ിലും നഷ്്ടസമാ നാശനഷ്ടസമാ
്
േംബന്ധിച്ച് ബാങ്ിന് നിങ്ങസളാട് യാറതാരു
ബാധയതയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്:
1. വിതരണം
റചയ്്ത
ഏറതങ്ിലും
ോധനങ്ങളിസലാ
സേവനങ്ങളിസലാ
എറരങ്ിലും സകടുപാട്
2. ഒരു കാർഡിറന മാനിക്കാസനാ േവീകരിക്കാസനാ ഏറതങ്ിലും വയക്തി
വിേമ്മതിക്കൽ
3. ഏറതങ്ിലും ഇലക്സരടാണിക് റടർമിനലിന്റെ സകടുപാട്
4. നിങ്ങളല്ാറത ആറരങ്ിലും ഇടപാട് നിർസേശങ്ങൾ നൽകൽ

5. കാർഡിന്റെ
തിരിറക
നൽകൽ
അ യർത്ഥിക്കുന്ന
ഏറതങ്ിലും
വയക്തിയുറട
ഏറതങ്ിലും
രപസ്താവന
അറല്ങ്ിൽ
ഏറതങ്ിലും
വയക്തിയുമായി സചർന്ന് നടത്തുന്ന ഏറതങ്ിലും രപവൃത്തി
6. ബാങ്ിന്റെ
സ്ഥലത്ത്
ബാങ്ിറല
നിയുക്ത
ജ്ീവനക്കാർ
അല്ാറത
മറ്റാറരറയങ്ിലും കാർഡ് ഏൽപ്പിക്കൽ
7. അത്തരം
ഡിമാൻഡും
േെണ്ടെും
നടത്തുന്നത്
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
പിടിറച്ചടുക്കുന്നത് ബാങ്ായാലും ഏറതങ്ിലും വയക്തിസയാ കമ്പയൂട്ടർ
റടർമിനസലാ ആയാലും കാർഡ് കാലഹരണ തീയതിക്ക് മുമ്പ് കാർഡ്
ആവശയറപ്പടാനും
പിടിറച്ചടുക്കാനുമുള്ള
ബാങ്ിന്റെ
അവകാശം
നിെസവറ്റൽ.
8. ഏറതങ്ിലും കാർഡ് അറല്ങ്ിൽ കാർഡ് അക്കൗണ്ട് അവോനിപ്പിക്കാനുള്ള
ബാങ്ിന്റെ അവകാശം വിനിസയാഗിക്കൽ അറല്ങ്ിൽ
9. കാർഡ് തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതും ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ തിരിറക ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന്
അ യർത്ഥിക്കാനും
അറല്ങ്ിൽ
കാർഡ്
അംഗീകരിക്കുന്നതിസനാ
േവീകരിക്കുന്നതിസനാ
ഏറതങ്ിലും
സേവന
എസ്റ്റാലിഷ്്റമന്െിന്റെ/റമയിൽ
ഓർഡർ
എസ്റ്റാലിഷ്്റമന്െിന്റെ
നിരേിക്കൽ
കാരണം
നിങ്ങളുറട
റരകഡിറ്റിനും
േവ ാവത്തിനും
േൽസപ്പരിനും എറരങ്ിലും സകാട്ടമുണ്ടാകൽ.
10. ബാങ്് റവളിറപ്പടുത്തുന്ന ഏറതങ്ിലും വിശോംശങ്ങളിറല ഏറതങ്ിലും
റതറ്റായ രപസ്താവന, റതറ്റായ രപാതിനിധീകരണം, പിശക് അറല്ങ്ിൽ
ഒഴിവാക്കൽ. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കാനുള്ള ആവശയസമാ
അവകാശവാേസമാ ബാങ്ിൽ നിസന്നാ ബാങ്ിനുസവണ്ടി രപവർത്തിക്കുന്ന
ഏറതങ്ിലുറമാരു വയക്തിയിൽ നിസന്നാ ഉണ്ടാകുന്ന േരർ ത്തിൽ, അത്തരം
ഡിമാൻഡും റലയിമും അപകീർത്തികരമായ രപവൃത്തിയായി അറല്ങ്ിൽ
ഏറതങ്ിലും തരത്തിൽ നിങ്ങളുറട േവ ാവസത്താട് മുൻവിധിയുള്ളസതാ
രപതിഫലിപ്പിക്കുന്നസതാ ആയ ഒരു രപവൃത്തിയായി കണക്കാക്കിറല്ന്ന്
നിങ്ങൾ േമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും റചയ്യുന്നു.
കുടിശ്ശിക
1. കാർഡ് റമമ്പർ ഉടമ്പടിക്ക് കീഴിലുള്ള ബാധയതകൾ നിെസവറ്റുന്നതിൽ വീഴ്്ച
വരുത്തിയാൽ, സമൽപ്പെഞ്ഞ ഉടമ്പടിക്ക് കീഴിൽ ഏറതങ്ിലും അറല്ങ്ിൽ
എല്ാ അവകാശങ്ങളും വിനിസയാഗിക്കാൻ ബാങ്ിന് അവകാശമുറണ്ടന്നത്
നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു.
2. ബാങ്് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതും തിരിച്ചുമുള്ള എറതങ്ിലും റരകഡിറ്റ്
േൗകരയത്തിൽ കുടിശ്ശികയുണ്ടാകുന്ന േരർ ത്തിൽ കാർഡ് േൗകരയം
അവോനിപ്പിക്കാനുള്ള ബാങ്ിന്റെ അവകാശം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു.
3. 30
േിവേത്തിൽ
കൂടുതൽ
കാലാവധിറയത്തിയ
ബില്ുകൾ
അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ, കാർഡ് റമമ്പർ ഉടമ്പടി രപകാരം ഇടപാടുകൾ തടയാൻ
ബാങ്ിന് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
4. നിലവാരമില്ാത്ത/
േംശയാേ്പേമായ/സലാേ്
്
NPA-യിസലക്കുള്ള
വി ാകീകരണം ബാങ്ിന്റെ റമാത്തത്തിലുള്ള എക്േസ
് പാഷെിലുടനീളം
േംസയാജ്ിത
േുരക്ഷാ
വി ജ്നറത്തയും
ബാങ്്
കാലാകാലങ്ങളിൽ
വയക്തമാക്കുന്ന
റചയ്യും.

രപായ

നിയമങ്ങറളയും

അടിസ്ഥാനമാക്കി

വകകാരയം

ലംഘനവും അവോനിപ്പിക്കലും/പിൻവലിക്കലും
1. ലംഘനം: ഏറതങ്ിലും കാർഡ് റമമ്പർ ഈ വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും
ലംഘിക്കുകയാറണങ്ിൽ; (i) ഈ വയവസ്ഥകളുറടയും നിബന്ധനകളുറടയും
മസറ്ററതങ്ിലും വയവസ്ഥകൾ ഉറണ്ടങ്ിലും, അത്തരറമാരു ലംഘനത്തിന്റെ
ഫലമായി സനരിസട്ടാ അല്ാറതസയാ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് നഷ്്ടത്തിനും കാർഡ് അംഗം
ബാധയതറപ്പട്ടിരിക്കും; കൂടാറത (ii) ആവശയറപ്പടുന്ന പക്ഷം, ആവശയറപ്പടുന്ന
തീയതിയിൽ
കുടിശ്ശികയുള്ളതായാലും
റഫഡെൽ
ബാങ്ിൽ
അടയ്സക്കണ്ടതായാലും, കാർഡ് റമമ്പടുറട ാഗത്ത് നിന്നുള്ള മുഴുൻ കുടിശ്ശിക
തുകയും റഫഡെൽ ബാങ്ിന് അടയ്ക്കാനുള്ള ബാധയത കാർഡ് റമമ്പർക്കുണ്ട്.
2. അവോനിപ്പിക്കൽ/പിൻവലിക്കൽ: ഉപസ ാക്താവിന് Fednet /Fedmobile വഴിസയാ
രബാഞ്ചുകളിൽ സരഖാമൂലസമാ വാക്കാലുള്ള സവരിഫിസക്കഷന്റെ രൂപത്തിസലാ
സകാൺടാക്റ്റ്
റേന്െർ
വഴി
ഇറമയിലിലൂറടസയാ
കാർഡ്
അവോനിപ്പിക്കാനുള്ള അ യർത്ഥന കസ്റ്റമർക്ക് നടത്താനാകും. ഇതിനുള്ള
ഇറമയിൽ ഐഡി contact@federalbank.co.in ആണ്.
a. സഹാസളാരഗാമും
മാഗ്നറ്റിക്
േ്രടിപ്പും
മുെിച്ച്
റഫഡെൽ ബാങ്ിന്
ല ിക്കുന്നുറണ്ടന്ന് ഉെപ്പുവരുത്തി മുകളിൽ വലത് സകാൺ മുെിച്ച് കാർഡ്
വികൃതമാക്കുന്നതുവറര സമൽപ്പെഞ്ഞ അെിയിപ്പ് രപാബലയത്തിൽ വരില്.
സമൽപ്പെഞ്ഞതുസപാറല
സേവ്
റചയ്യുക,
അല്ാത്തപക്ഷം
കാർഡ്
അക്കൗസണ്ടാ കാർസഡാ അവോനിപ്പിക്കറപ്പടില്.
b. കാർഡ് അംഗം കാർഡ് നശിപ്പിച്ചതായി അവകാശറപ്പട്ടതിന് സശഷവും
കാർഡിൽ ചാർജ്ജുകൾ ഈടാക്കുകയും, എന്നാൽ കാർഡ് റഫഡെൽ
ബാങ്ിന്
ല ിക്കാതിരിക്കുകയും
റചയ്ത ിട്ടുള്ള
ോഹചരയത്തിൽ,
കാർഡിറല ചാർജ്ുകൾക്ക്, അത് േുരുപസയാഗത്തിന്റെ ഫലമായുള്ളസതാ
അല്ാത്തസതാ ആയാലും കാർഡ് നശിപ്പിച്ചതായി റഫഡെൽ ബാങ്ിറന
അെിയിച്ചിട്ടുറണ്ടങ്ിലും ഇറല്ങ്ിലും കാർഡ് അംഗം പൂർണ്ണമായും
ബാധയസ്ഥമായിരിക്കുന്നതാണ്.
c. ബാങ്ിന്റെ
േമ്പൂർണ്ണ
വിസവചനാധികാരത്തിൽ
ോഹചരയങ്ങൾ
അനുേരിച്ച് റഫഡെൽ ബാങ്ിന് എസപ്പാൾ സവണറമങ്ിലും സനാട്ടീേ്
നൽകിസയാ
അല്ാറതസയാ
കാർഡ്
അക്കൗണ്ടും
കാർഡും
അവോനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കാർഡ് റമമ്പർക്ക് റഫഡെൽ ബാങ്ിൽ
രസണ്ടാ
അതിലധികസമാ
കാർഡ്
അക്കൗണ്ട്
ഉറണ്ടങ്ിൽ,
ഈ
വയവസ്ഥകൾക്കും
നിബന്ധനകൾക്കും
കീഴിൽ
നിയരരിക്കറപ്പടുന്നതാറണന്നും കാർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്നിൽ റഫഡെൽ
ബാങ്ിന്
അടയ്ക്കാനുള്ള
കുടിശ്ശിക
അടയ്ക്കുന്നതിൽ
വീഴ്്ച
വരുത്തുകയുമാറണങ്ിൽ, കാർഡ് റമമ്പർ കുടിശ്ശികയുള്ള കാർഡ്
അക്കൗണ്ട് രകമറപ്പടൂത്തുന്നത് വറര റഫഡെൽ ബാങ്ിന്റെ മററ്റല്ാ
റരകഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ടിന് കീഴിലും കാർഡ് അംഗത്തിന് ല യമായ
റരകഡിറ്റ് പരിധി തടയാനും അസതാറടാപ്പം അത്തരം എല്ാ കാർഡ്
അക്കൗണ്ട്/കൾക്കും
കീഴിൽ
ല യമാകുന്ന
അവകാശങ്ങൾ/ആനുകൂലയങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനും റഫഡെൽ ബാങ്ിന്
അവകാശമുറണ്ടന്നും കാർഡ് അംഗം വയക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയും
അംഗീകരിക്കുകയും റചയ്യുന്നു. സമൽപ്പെഞ്ഞവയ്ക്ക് റഫഡെൽ ബാങ്്
അധിക
അെിയിപ്പ്
നൽസകണ്ടതിറല്ന്നത്
കാർഡ്
റമമ്പർ
േമ്മതിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും റചയ്യുന്നു.
d. കാർഡ് അക്കൗണ്ട് അവോനിപ്പിക്കുന്നതിലും, റഫഡെൽ ബാങ്ും കാർഡ്
അംഗവും തമ്മിലുള്ള ഏറതങ്ിലും മുൻകൂർ ഉടമ്പടിയിൽ വിരുദ്ധമായത്
ഉറണ്ടങ്ിലും: (എ) സസ്റ്ററ്റ്്റമന്െിൽ ഉറണ്ടങ്ിലും ഇറല്ങ്ിലും എല്ാ
ചാർജ്ജുകളുറടയും റമാത്തവും ബാക്കിയുള്ള കുടിശ്ശികയും, (ബി)

അവോനിപ്പിച്ചതിനുസശഷം
ഉണ്ടാകുന്ന
ഏറതങ്ിലും
സവാളന്െെി
ചാർജ്ജുകളുറട തുക (രപേക്തമായ ഇടപാട് നിർസേശത്തിന്റെ തീയതി
മുതൽ) ഉടൻ കാലാവധി എത്തുന്നതും കണക്കിൽ ഉൾറപ്പടുന്നതിനായി
കാർഡ് റമമ്പർ അടയ്സക്കണ്ടതുമാണ്, അത്തരം ചാർജ്ുകൾ ഉണ്ടായ
തീയതി മുതൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാധകമായ പലിശ ഈടാക്കുകയും
റചയ്യും.
e. റഫഡെൽ
ബാങ്ിന്
േവരം
വിസവചനാധികാരത്തിൽ,
താൽക്കാലികമാസയാ ശാശവതമാസയാ, കാർഡിറല രപസതയകാവകാശങ്ങൾ
പിൻവലിക്കുന്നതിനും ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ ഒരു അെിയിപ്പും നൽകാറത
അറല്ങ്ിൽ ഒരു കാരണവും നൽകാറത കാർഡ് െോക്കുന്നതിനുമുള്ള
അവകാശം
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
ഏറതങ്ിലും
താൽക്കാലിക
പിൻവലിക്കലിന്റെ ോഹചരയത്തിൽ, റഫഡെൽ ബാങ്് അതിന്റെ
േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ അവകാശങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിസച്ചക്കാം.
സ്ഥിരമായി പിൻവലിക്കുന്ന ോഹചരയത്തിൽ, കാർഡ് റമമ്പർക്ക്
ശാശവതമായി
അംഗതവം
നിരേിക്കാൻ
റഫഡെൽ
ബാങ്ിന്
അവകാശമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, പിൻവലിക്കൽ (താൽക്കാലികസമാ
സ്ഥിരസമാ) കാർഡുമായി ബന്ധറപ്പട്ട എല്ാ േഹ ആനുകൂലയങ്ങളും
രപസതയകാവകാശങ്ങളും സേവനങ്ങളും േവയസമവ പിൻവലിക്കുന്നതിന്
ഇടയാക്കുറമന്ന് ഇത് വയക്തമാക്കുന്നു. അത്തരം താൽക്കാലികസമാ
ശാശവതസമാ ആയ പിൻവലിക്കലിന്റെ േരർ ത്തിൽ, റഫഡെൽ ബാങ്്
മറ്റുവിധത്തിൽ വയക്തമാക്കിയിട്ടിറല്ങ്ിൽ, കാർഡ് പിൻവലിക്കലിന്
മുമ്പുള്ള എല്ാ ചാർജ്ുകൾക്കും ബാധകമായ മററ്റല്ാ ചാർജ്ജുകൾക്കും
കാർഡ്
അംഗം
പൂർണ്ണമായും
ബാധയതറപ്പട്ടതായി
തുടരുന്നതാണ്.
കാർഡിൽ
സരഖറപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള
ോധുത
കാലയളവ്
കണക്കിറലടുക്കാറത ഏത് േമയത്തും കാർഡ് പിൻവലിക്കുകയും
കാർഡ്
അക്കൗണ്ട്
അവോനിപ്പിക്കുകയും
റചയ്സതക്കാം.
ആവശയറപ്പടുന്ന
പക്ഷം
റഫഡെൽ
ബാങ്ിറനസയാ
അതിന്റെ
രപതിനിധിറയസയാ കാർഡ് തിരിറക ഏൽപ്പിക്കാൻ കാർഡ് റമമ്പർ
േമ്മതിക്കുന്നു. രപസതയകാവകാശങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നത് േംബന്ധിച്ച
അെിയിപ്പിന് സശഷം കാർഡ് ഉപസയാഗിക്കുന്നത് വഞ്ചനാപരവും കാർഡ്
അംഗറത്ത നിയമനടപടികൾക്ക് വിസധയമാക്കുന്നതുമാണ്.
സനാട്ടീേുകൾ
കാർഡ് റമമ്പെിൽ നിന്ന് അടയ്സക്കണ്ട മുഴുവൻ തുകകളും ഉൾറപ്പറട ഈ
വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും രപകാരമുള്ള എല്ാ സനാട്ടീേുകളും അറല്ങ്ിൽ മറ്റ്
ആശയവിനിമയങ്ങളും സരഖാമൂലം Federal Bank Limited Parackal Towers, Parur Junction,
Thottakkatukara, Aluva, Ernakulam, Ernakulam, Kerala, 683 102, India എന്ന വിലാേത്തിൽ
സരഖാമൂലം നൽകറപ്പടുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഏറതാരു അെിയിപ്പും അറല്ങ്ിൽ
ഇതര ആശയവിനിമയവും ഫലരപേമായി കണക്കാക്കറപ്പടും: (i) കത്ത് അയയ്ക്കുകസയാ
വയക്തിപരമായി വകമാെുകസയാ തപാൽ വഴി അയയ്ക്കുകസയാ റചയ്യുകയാറണങ്ിൽ,
കത്ത് െീസകാൾ റചയ്യുന്നത് അയച്ചയാളുറട നിയരരണത്തിന് പുെത്തായിരിക്കുസമ്പാൾ;
കൂടാറത (ii) ഫാക്്ോയി അയയ്ക്കുകയാറണങ്ിൽ, അയയ്ക്കുസമ്പാൾ (ശരിയായ
ഫാക്്േ് നമ്പെിസലക്ക് ഒരു സ്ഥിരീകരണം ല ിക്കുസമ്പാൾ). എന്നിരുന്നാലും, റഫഡെൽ
ബാങ്് യഥാർത്ഥത്തിൽ േവീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും റചയ്ത ിറല്ങ്ിൽ ICICI
ബാങ്ിനുള്ള ഒരു അെിയിപ്പും ആശയവിനിമയവും രപാബലയറപ്പടില്. അെിയിപ്പുകസളാ
ആശയവിനിമയസമാ ഇതിസലക്ക് നടത്തിസയക്കാം: (i) റഫഡെൽ ബാങ്ിന്റെ സരഖകളിൽ
സരഖറപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതും അെിയിപ്പുകൾ / ആശയവിനിമയങ്ങൾ
അയയ്സക്കണ്ടതുമായ കാർഡ് റമമ്പെുറട വിലാേം അറല്ങ്ിൽ ഫാക്്േ് നമ്പർ

(ആപ്ലിസക്കഷൻ സഫാമിൽ വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് സപാറല) കൂടാറത (ii) റഫഡെൽ
ബാങ്ിന്റെ സോണൽ / െീജ്ണൽ / രബാഞ്ച് / ഓഫീേ് വിലാേം അറല്ങ്ിൽ ഫാക്്േ്
നമ്പർ
(അസപക്ഷാ
സഫാമിൽ
വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്
സപാറല),
അറല്ങ്ിൽ
പരേ്പരമുള്ള
്
കത്തിടപാടുകൾക്ക്
കാർഡ്
അംഗവും
റഫഡെൽ
ബാങ്ും
നിയുക്തമാക്കിയ
മറ്റ്
വിലാേത്തിസലക്ക്
അറല്ങ്ിൽ
ഫാക്േ്
്
നമ്പെിസലക്ക്.
സകാൺടാക്റ്റ് വിലാേത്തിസലാ വിശോംശങ്ങളിസലാ ഉള്ള ഏറതങ്ിലും മാറ്റങ്ങൾ
റഫഡെൽ ബാങ്ിറന സരഖാമൂലം അെിയിക്കുന്നതിൽ കാർഡ് റമമ്പർ വീഴ്്ച
വരുത്തുന്ന േരർ ത്തിൽ, അസപക്ഷാ സഫാമിൽ വയക്തമാക്കിയ അറല്ങ്ിൽ കാർഡ്
റമമ്പർ അവോനം നൽകിയ വിലാേത്തിസലക്ക് ഒരു അെിയിപ്പ്/ കത്തിടപാട് സേവനം
കാർഡ്
അംഗത്തിന്
ശരിയായതും
മതിയായതുമായ
സേവനമായി
കണക്കാക്കുന്നതാണ്. അത്തരം അെിയിപ്പ് റഫഡെൽ ബാങ്ിന് "വിതരണം റചയ്ത ില്"
എന്ന കുെിസപ്പാറട റഫഡെൽ ബാങ്ിന് തിരിറക ല ിക്കാവുന്ന ോഹചരയം
പരിഗണിക്കുന്നതല്. കാർഡ് റമമ്പെുറട താമേസ്ഥലത്ത് അറല്ങ്ിൽ സജ്ാലിസ്ഥലത്ത്
ല യമായ പരതത്തിൽ രപേിദ്ധീകരിച്ച ഒരു അെിയിപ്പ് കാർഡ് രപേിദ്ധീകരണ തീയതി
മുതൽ
കാർഡ്
അംഗത്തിനുള്ള
മതിയായ
അെിയിപ്പായിരിക്കുന്നതാണ്;
എന്നിരുന്നാലും, റഫഡെൽ ബാങ്് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നിറല്ങ്ിൽ പരതത്തിറല ഒരു
അെിയിപ്പ് റഫഡെൽ ബാങ്ിന് ബാധകമാകുന്നതല്.
Mastercard Worldwide/ Visa International/Rupay

നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ

1. VISA International/ MasterCard Worldwide/Rupay നിങ്ങൾക്ക് ചില അതയാവശയ
സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. അത്തരം സേവനങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷി ഏജ്ന്െുമാർ വഴി
VISA/MasterCard/Rupay നൽകുന്നതാണ്. VISA International/MasterCard Worldwide/Rupay
മുസഖന/വഴി
നൽകുന്ന
അത്തരം
അതയാവശയ
സേവനങ്ങൾ
രപസയാജ്നറപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള
റചലവിന്
നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും
ഉത്തരവാേിത്തം.
2. േഹായം നൽകുന്നത് VISA International / MasterCard Worldwide/Rupay വഴിയുള്ള
മികച്ച പരിരശമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.
3. VISA International / MasterCard Worldwide/Rupay വഴി നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുറട
രകമീകരണത്തിന്റെസയാ ഉപസയാഗത്തിന്റെസയാ ഉത്തരവാേിത്തം ഇരയയിൽ
അറല്ങ്ിൽ സലാകറത്തവിറടയും ബാങ്് ഏററ്റടുക്കുന്നില്.
റവളിറപ്പടുത്തൽ
റഫഡെൽ ബാങ്് RBI അംഗീകരിച്ച റരകഡിറ്റ് ബയൂസൊകളുമായി ബന്ധറപ്പട്ട്
രപവർത്തിസച്ചക്കാം, കൂടാറത നിങ്ങളുറട നിലവിറല ബാലൻേ്, സപയ്റമന്െ് ചരിരതം,
ജ്നേംഖയാപരമായ വിശോംശങ്ങൾ മുതലായവ ഉൾറപ്പറട റരകഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾ
പങ്ിടുകയും റചയ്സതക്കാം, റരകഡിറ്റ് ഇൻഫർസമഷൻ കമ്പനീേ് (റെഗുസലഷൻ) ആക്റ്റ്
2005-ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്തരം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. റരകഡിറ്റ്
അനുവേിക്കസണാ സവണ്ടസയാ എന്നതുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഒരു നിർസേശസമാ േൂചനസയാ
അ ിരപായസമാ
റരകഡിറ്റ്
ബയൂസൊകൾ
നൽകുന്നില്.
ആവശയമായ
കുടിശ്ശിക
യഥാേമയം അടച്ചുറകാണ്ട് ഒരു മികച്ച റരകഡിറ്റ് ചരിരതം നിലനിർത്തുന്നതാണ്
നിങ്ങളുറട
താൽപ്പരയത്തിന്
ഉചിതം.
റരകഡിറ്റ്
ബയൂസൊകൾ
ഉള്ളസപ്പാൾ,
ഉത്തരവാേിത്തമുള്ള ഉപസ ാക്താക്കൾക്ക് റരകഡിറ്റ് അനുവേിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന്
സവഗത്തിലും
കൂടുതൽ
മത്സരാധിഷ്ഠ ിതമായും
മികച്ച
സേവനങ്ങൾ
രപതീക്ഷിക്കാനാകും.
ഉപസ ാക്താക്കളുറട
കുടിശ്ശിക
റരകഡിറ്റ്
ബയൂസൊകളിൽ
ല യമാകും, ഇത്
ാവിയിറല റരകഡിറ്റ് ആവശയങ്ങൾക്കുള്ള നിങ്ങളുറട റരകഡിറ്റ്
സയാഗയതറയ ബാധിക്കും. റഫഡെൽ ബാങ്് രപതിമാേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറല്ങ്ിൽ
ബാങ്ും റരകഡിറ്റ് ബയൂസൊകളും അംഗീകരിക്കുന്ന മറ്റ് അത്തരം േമയ കാലയളവിൽ

ഉപസ ാക്തൃ വിവരങ്ങൾ റരകഡിറ്റ് ബയൂസൊകളിൽ െിസപ്പാർട്ട് റചയ്യും. റഫഡെൽ
ബാങ്ിറന ഏറതങ്ിലും ബില്ിംഗ് തർക്കം അെിയിക്കുന്ന ോഹചരയത്തിൽ, തർക്കം
പരിഹരിക്കറപ്പടുന്നതുവറര റരകഡിറ്റ് ബയൂസൊകളിസലക്ക് െിസപ്പാർട്ട് റചയ്യുന്നത് ബാങ്്
താൽക്കാലികമായി
നിർത്തിവയ്ക്കും.
റഫഡെൽ
ബാങ്്
ഉചിതവും
അതയാവശയവുമാറണന്ന് സതാന്നുകയാറണങ്ിൽ, ബാധയത നിെസവറ്റുന്നതിൽ കാർഡ്
സഹാൾഡർ വരുത്തുന്ന ഏറതങ്ിലും വീഴ്ചയുമായി
്
ബന്ധറപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ ഉൾറപ്പറട
കാർഡ് റമമ്പർ/ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് റമമ്പർ(മാർ) എന്നിവരുമായി ബന്ധറപ്പട്ട
വിവരങ്ങൾ നിലവിലുള്ളസതാ കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്് നിർണ്ണയിക്കുന്നസതാ ആയ
ാവി റരകഡിറ്റ് ബയൂസൊകളുമാസയാ പങ്ിടാൻ റഫഡെൽ ബാങ്ിന് അധികാരമുറണ്ടന്നത്
കാർഡ് റമമ്പർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തേനുേൃതമായി, അത്തരം റരകഡിറ്റ് ബയൂസൊകൾക്ക്
വിവരങ്ങൾ റവളിറപ്പടുത്തുന്നതിന് ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് റമമ്പെിൽ (റമമ്പർമാരിൽ)
നിന്ന് േമ്മതം വാങ്ങുന്നത് കാർഡ്്സഹാൾഡർ േമ്മതിക്കുകയും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും
റചയ്യുന്നു. അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ബാങ്ുകൾ/ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് റരകഡിറ്റ്
രഗാന്െർമാർ എന്നിവരുറട സരപാേസ്സ് റചയ്ത വിവരങ്ങസളാ ഡാറ്റസയാ ഉൽപ്പന്നങ്ങസളാ
കൂടുതലായി ല യമാക്കിസയക്കാം. റരകഡിറ്റ് ബയൂസൊകളിൽ റരകഡിറ്റ് ബയൂസൊകൾ,
റരകഡിറ്റ് െഫെൻേ് ഏജ്ൻേികൾ, റരകഡിറ്റ് ഇൻഫർസമഷൻ കമ്പനികൾ അറല്ങ്ിൽ
വായ്പറയടുക്കുന്നവരുമായി
്
ബന്ധറപ്പട്ട റരകഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾ സശഖരിക്കുന്നതിനും
ഒത്തുസനാക്കുന്നതിനും
രപചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി
RBI
രൂപീകരിച്ചതും
അംഗീകരിച്ചതുമായ മസറ്ററതങ്ിലും സ്ഥാപനവും ഉൾറപ്പടുന്നു.
1. റരകഡിറ്റ് സവരിഫിസക്കഷൻ അറല്ങ്ിൽ െഫെൻേ് പരിസശാധനകൾ, കാർഡ്
ഓൺ-സബാർഡിംഗ്, ഇഷയൂവൻേ്, അതിന്റെ താൽപ്പരയങ്ങൾ േംരക്ഷിക്കൽ
തുടങ്ങിയ
ഉസേശയങ്ങൾക്കായി
മറ്റ്
ബാങ്ുകളുമായും
റരകഡിറ്റ്
ബയൂസൊകളുമായും ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷികളുമായും
മറ്റും നിങ്ങളുമായും/ഈ ഉടമ്പടിയുമായും ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ മസറ്ററതങ്ിലും
ഉടമ്പടിയുമായും
ബന്ധറപ്പട്ട
എല്ാ/ഏറതങ്ിലും
വിവരങ്ങൾ
റവളിറപ്പടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ ബാങ്ിന് ഇതിനാൽ രപകടമായ അംഗീകാരം
നൽകുന്നു.
2. ആവശയമായി വരുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സനടുന്നതിനും ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
പരിസശാധിക്കുന്നതിനും
നിങ്ങളുറട
റതാഴിലുടമ,
ബാങ്ർ
അറല്ങ്ിൽ
മസറ്ററതങ്ിലും സരോതസ്സുമായി ബന്ധറപ്പടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ബാങ്ിന് അറല്ങ്ിൽ
അതിന്റെ രപതിനിധികൾക്ക് ഇതിനാൽ അംഗീകാരം നൽകുന്നു.
3. െിേർവ് ബാങ്് ഓഫ് ഇരയ (RBI), ആോയനികുതി അധികാരികൾ, റരകഡിറ്റ്
സെറ്റിംഗ് ഏജ്ൻേികൾ അറല്ങ്ിൽ മസറ്ററതങ്ിലും േർക്കാർ അറല്ങ്ിൽ
നിയരരണ അസതാെിറ്റികൾ/സബാഡികൾ/വകുപ്പുകൾ എന്നിവവർക്ക് അവർ
ആവശയറപ്പടുന്ന േമയത്ത് അത്തരം വിവരങ്ങൾ റവളിറപ്പടുത്താൻ നിങ്ങൾ
ബാങ്ിന് അംഗീകാരം നൽകുന്നു. ബാങ്ുകൾ, ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, റരകഡിറ്റ്
ബയൂസൊ/ഏജ്ൻേികൾ,
ഡാറ്റാ
ബാങ്ുകൾ
ഉൾറപ്പറടയുള്ള
സമൽപ്പെഞ്ഞ
അധികാരികൾക്കും നിങ്ങൾ സപയ്്റമന്െിൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തുകസയാ ഈ
ഉടമ്പടിയുറട വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും പാലിക്കാതിരിക്കുകസയാ റചയ്യുന്ന
േരർ ത്തിൽ കളക്ഷൻേ് ഏജ്ൻേി സപാലുള്ള മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കും
നിങ്ങളുറട
സപര്
പരിസശാധിച്ചുെപ്പിക്കുന്നതിനും
പങ്ിടുന്നതിനും
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ റവളിറപ്പടുത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾ ബാങ്ിന് അംഗീകാരം
നൽകുന്നു.
4. CERSAI/CIBIL അറല്ങ്ിൽ അത്തരം ഏറതങ്ിലും കമ്പനികൾ സപാലുള്ള
വിശവേനീയമായ/അംഗീകൃത വിവര ബയൂസൊകളിൽ നിന്ന് തുടർ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ PAN കാർഡ് നമ്പർ ഉൾറപ്പറട, എന്നാൽ അതിൽ

5.

6.

7.

8.

പരിമിതറപ്പടുത്താറത നിങ്ങളുറട ഏറ്റവും പുതിയ വയക്തിപരമായ
തിരിച്ചെിയൽ വിവരങ്ങൾ ("PII") കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനും അനുസയാജ്യമായ
സേവനങ്ങളും േൗകരയങ്ങളും നൽകുന്നതിന് ബാങ്ിന് േഹായകമാകുന്ന
വിധത്തിൽ നിങ്ങളുറട PII ഡാറ്റ കാലികമായി നിലനിർത്താൻ ഏറതങ്ിലും
കൂടുതൽ േമ്മതറമാന്നുമില്ാറത ബാങ്ിന്റെ റെസക്കാർഡുകളിൽ അത്തരം PII
ഡാറ്റ അപ്്സഡറ്റ് റചയ്യുന്നതിനും അസനവഷണങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾ റഫഡെൽ
ബാങ്് ലിമിറ്റഡിന് ഇതിനാൽ അംഗീകാരവും േമ്മതവും നൽകുന്നു.
സരകാേ് റേല്ിംഗ് ആവശയത്തിനായി റരകഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ്
സഫാമിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ റവളിറപ്പടുത്താനും വിവിധ ധനകാരയ
ഉൽപ്പന്നങ്ങളുറട
സരകാേ്-റേല്ിംഗ്
പരിധിയില്ാറത
ഉൾറപ്പടുത്തുന്നത്
ഉൾറപ്പറട സേവനങ്ങൾ/ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധറപ്പട്ട് ബാങ്്
ഏറതങ്ിലും രകമീകരണത്തിൽ ഏർറപ്പട്ടിട്ടുള്ള അറല്ങ്ിൽ ഏർറപ്പടുന്ന
ബന്ധറപ്പട്ട
മസറ്ററതങ്ിലും
മാർക്കറ്റിംഗ്
ഏജ്ന്െ്/കൾ
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
കരാെുകാർ
എന്നിവർക്ക്
റവളിറപ്പടുത്തുന്നതിനും
നിങ്ങൾ
ബാങ്ിന്
അംഗീകാരം നൽകുന്നു
അത്തരം എല്ാ വിവരങ്ങളും/ സരഖകളും മറ്റും ഏറതങ്ിലും സകാടതി,
വരടബയൂണൽ, ആർബിസരടറ്റർ നൽകുന്നതിന് ഉത്തരവിട്ടാൽ/ ആവശയറപ്പട്ടാൽ
അത്
റവളിറപ്പടുത്താൻ
ബാങ്ിന്
അവകാശമുറണ്ടന്നത്
നിങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കുന്നു.
രപതികൂല െിസപ്പാർട്ടുകൾ ല ിച്ചാൽ (നിങ്ങളുറട അറല്ങ്ിൽ നിങ്ങളുറട
കുടുംബാംഗങ്ങളുറട റരകഡിറ്റ് സയാഗയതയുമായി ബന്ധറപ്പട്ട്), കാർഡ് ബാങ്്
െോക്കുകയും കാർഡ് അക്കൗണ്ടിറല മുഴുവൻ കുടിശ്ശികയും കാർഡിന്റെ
ഉപസയാഗത്തിലൂറട ഉണ്ടാകുന്ന കൂടുതൽ ചാർജ്ുകളും ഇതുവറര ബിൽ
റചയ്ത ിട്ടിറല്ങ്ിലും ഉടൻ കുടിശ്ശികയാവുകയും നിങ്ങൾ അടയ്സക്കണ്ടിവരികയും
റചയ്യുന്നതാണ്.
നിങ്ങറള
കുെിച്ചുള്ള
അത്തരം
വിവരങ്ങൾ
ല ിച്ച
ബാങ്ിന്റെസയാ
സ്ഥാപനത്തിന്റെസയാ
േമിതിയുറടസയാ
സപര്
റവളിറപ്പടുത്താൻ ബാങ്് ബാധയതയില്.
സമൽപ്പെഞ്ഞ വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധറപ്പട്ട് േവകാരയത, രഹേയാത്മകത,
സഗാപയത
എന്നിവയുറട
രപസതയകാവകാശം
നിങ്ങൾ
രപസതയകമായി
ഉസപക്ഷിക്കുന്നു.

അവേൻറമന്െ്/ റേകയൂരിവറ്റസേഷൻ
ബാങ്ിൽ നിന്നുള്ള െഫെൻസോ സരഖാമൂലമുള്ള അെിയിസപ്പാ ഇല്ാറത ഏറതങ്ിലും
മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് നിങ്ങൾ അടയ്ക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക മുഴുവനാസയാ ാഗികമാസയാ,
ബാങ്് തീരുമാനിസച്ചക്കാവുന്ന വയവസ്ഥകൾക്ക് വിസധയമായി (ഏറതങ്ിലും വാങ്ങൽ,
അവേനി
അറല്ങ്ിൽ
രടാൻേ്ഫെിയുറട
്
സപരിൽ
നിങ്ങൾക്ക്
എതിറര
നിങ്ങൾറക്കതിറര നടപടി േവീകരിക്കാൻ ബാങ്ിനുള്ള അവകാശം നിക്ഷിപ്തമാക്കൽ
ഉൾറപ്പറട) വിൽക്കാസനാ നിസയാഗിക്കാസനാ വകമാറ്റം റചയ്യാസനാ ബാങ്ിന് പൂർണ്ണ
അവകാശമുറണ്ടന്നതും
ബാങ്ിന്റെ
രപസതയകമായ
അറല്ങ്ിൽ
േംയുക്തമായ
റരകഡിറ്റർ ആയി അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷിറയ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് അത്തരം
അവേൻറമന്െ് അറല്ങ്ിൽ വകമാറ്റം നിങ്ങറള ബാധയസ്ഥമാക്കുന്നതായും, എന്നാൽ
അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷിയുറട സപരിൽ എല്ാ അധികാരങ്ങളും വിനിസയാഗിക്കുന്നതിന്
ബാങ്ിന്
അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാറണന്നും
അത്തരം
മൂന്നാം
കക്ഷിക്ക്
അറല്ങ്ിൽ ബാങ്് തീരുമാനിസച്ചക്കാവുന്ന ഉചിതമായതിനും ബാക്കിനിൽക്കുന്ന
തുകയും
കുടിശ്ശികകളും
അടയ്സക്കണ്ടതാറണന്നും
നിങ്ങൾ
വയക്തമായി

മനസ്സിലാക്കുകയും
േമ്മതിക്കുകയും
റചയ്യുന്നു.
ബാങ്ിന്
അവകാശങ്ങൾ
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും
കുടിശ്ശിക
തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനും
ഉണ്ടാകുന്ന
ഏത്
റചലവുകളും നിങ്ങളുറട അക്കൗണ്ടിൽ റഡബിറ്റ് റചയ്യറപ്പടും.
പലവക
1. കാർഡുമായി ബന്ധറപ്പട്ട ഏറതങ്ിലും വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുറട വാക്കാസലാ
ഇലക്സരടാണിക്കസലാ
ആയ
നിർസേശങ്ങൾസക്കാ
അസനവഷണങ്ങൾസക്കാ
മെുപടിയായി ബാങ്് ഉത്തമ വിശവാേസത്താറട രപവർത്തിക്കുസമ്പാൾ, ബാങ്ിന്റെ
അത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തമ വിശവാേസത്താറടയുള്ള രപവൃത്തിക്ക് രപതയക്ഷമാസയാ
പസരാക്ഷമായഓ ഏറതങ്ിലും നഷ്ടസമാ തകരാസൊ ബാധയതസയാ റചലവുകസളാ
സപാലുള്ളവ
റലയിം
റചയ്യാസനാ
അവകാശറപ്പടാസനാ
നിങ്ങൾക്ക്
അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്.
2. കാർഡ് അക്കൗണ്ടിറല കുടിശ്ശിക മുഴുവനായും തീർക്കുന്നതുവറര ഈ കാർഡ്
റമമ്പർ ഉടമ്പടിക്ക് കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുറട ബാധയതകൾ ഒഴിവാകുന്നതല്.
3. കാർഡ് അക്കൗണ്ടിറല റമാത്തം കുടിശ്ശികയും കാർഡ് അക്കൗണ്ടിസലക്ക്
ബാധകമായതും എന്നാൽ ഇതുവറര ചാർജ്ജ് റചയ്ത ിട്ടില്ാത്തതുമായ തുകയും,
പാപ്പരതവം, നിർദ്ധനതവം, പിരിച്ചുവിടൽ അറല്ങ്ിൽ കാർഡ് ഉടമയുറട
സകാർപ്പസെറ്റ് സബാഡിയുറട പിരിച്ചുവിടൽ അറല്ങ്ിൽ അവോനിപ്പിക്കൽ
അറല്ങ്ിൽ രപാഥമിക കാർഡ് ഉടമയുറട മരണം എന്നിവയുറട േരർ ത്തിൽ
ഉടനടി കുടിശ്ശികയാവുകയും ബാങ്ിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും
്
റചസയ്യണ്ടതാണ്.
കാർഡ് അക്കൗണ്ടിറല ഏറതങ്ിലും കുടിശ്ശിക തീർക്കുന്നതിന് രപാഥമിക
കാർഡ് അംഗത്തിന്റെ എസസ്റ്ററ്റിന് ഉത്തരവാേിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കും, കൂടാറത
അത്തരം
കുടിശ്ശിക
തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള
നിയമപരമായ
ഫീേും
റചലവുകളും
ഉൾറപ്പറടയുള്ള
എല്ാ
റചലവുകൾക്കും
ബാങ്ിന്
നഷ്സടാത്തരവാേിത്തം
നൽസകണ്ടതുമാണ്.
അത്തരം
തിരിച്ചടവ്
തീർപ്പാക്കാതിരുന്നാൽ, നിലവിലുള്ള നിരക്കിൽ ധനകാരയ ചാർജ്ജുകൾ
ഈടാക്കുന്നത് തുടരാൻ ബാങ്ിന് അവകാശമുണ്ട്.
4. ഏറതങ്ിലും േർക്കാർ/റെഗുസലറ്റെി സബാഡിയുറട നിർസേശരപകാരം കാർഡ്
അക്കൗണ്ട്
താൽക്കാലികമായി
െോക്കുകയും
റചയ്യാവുന്നതാണ്.
േർക്കാർ/റെഗുസലറ്റെി
സബാഡികളിൽ
നിന്നുള്ള
നിർസേശങ്ങളുറട
ോഹചരയത്തിൽ കാർഡിൽ കുടിശ്ശികയുള്ള മുഴുവൻ തുകയും ഉടനടി
നൽസകണ്ടതായി കണക്കാക്കറപ്പടും. കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാനുള്ള നിങ്ങളുറട
കടമസയാടുള്ള
മുൻവിധി
കൂടാറത
രപാബലയത്തിലുള്ള
രപേക്തമായ
നിയമങ്ങൾക്കനുേൃതമായി
അത്
തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ
ബാങ്ിന്
അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
5. ഈ വയവസ്ഥകളിസലാ നിബന്ധനകളിസലാ കൂട്ടിസച്ചർക്കൽ ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ
സ േഗതി വരുത്തുവാൻ ബാങ്ിന് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്, അക്കാരയം
SMS വഴിസയാ ഇറമയിൽ വഴിസയാ നിങ്ങറള അെിയിക്കുന്നതാണ്. കാർഡ്
അക്കൗണ്ടിറല
മുഴുവൻ
കുടിശ്ശികയും
അടയ്ക്കുകയും
കാർഡ്
െോക്കുന്നതിനായി
ബാങ്ിസലക്ക്
തിരിറക
നൽകുകയും
അറല്ങ്ിൽ
ഏറതങ്ിലും സ േഗതി രപാബലയത്തിൽ വരുന്ന തീയതിക്ക് മുമ്പായി കാർഡ് രണ്ട്
ാഗമായി മുെിക്കുകയും റചയ്യാത്ത പക്ഷം, അത്തരം സ േഗതികളിൽ നിങ്ങൾക്ക്
ബാധയതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
6. ബാങ്ിന് അതിന്റെ േവരം വിസവചനാധികാരത്തിൽ ഈ വയവസ്ഥകൾക്കും
നിബന്ധനകൾക്കും
കീഴിൽ
നിങ്ങൾക്കായി
ഏറതങ്ിലും
പുതിയ

േവിസശഷതകസളാ
േൗകരയങ്ങസളാ
ല യമാക്കുന്നതിന്
അറല്ങ്ിൽ
നിലവിലുള്ളത് പിൻവലിക്കുന്നതിന് ോധിക്കുന്നതാണ്.
7. അച്ചടിക്കുന്ന േമയത്ത് രപേിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ാ വിവരങ്ങളും ശരിയും
പൂർണ്ണവുമാണ്. അച്ചടിക്ക് സശഷം ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുറട ഉത്തരവാേിത്തം
ബാങ്് ഏററ്റടുക്കുന്നതല്.
തട്ടിക്കിഴിക്കലിന്/ബാങ്െുറട അവകാശത്തിന് ഉള്ള അവകാശം
ഈ ഉടമ്പടിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന റരകഡിറ്റ് കാർഡ് കുടിശ്ശിക തീർക്കുന്നതിൽ
ഏറതങ്ിലും കാരണത്താലുള്ള കാലതാമേം അറല്ങ്ിൽ തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയാറത
വരലിന്റെ േരർ ത്തിൽ, ബാങ്് അതിന്റെ റപാതുവായ വകവശാവകാശത്തിസനാ
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ ഒരു വസ്തുവിസനാ ആസ്തികൾസക്കാ (കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്ിന്റെ
അധീനതയിലുള്ള സ്ഥാവര, ജ്ംഗമ വസ്തുക്കൾ, സടം റഡസപ്പാേിറ്റുകളിലും ബാങ്ിറല മറ്റ്
അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഉള്ള തുകകളും വസ്തുവകകളും ആസ്തികളും (സ്ഥാവരവും
ജ്ംഗമവും) ഇതിൽ ഉൾറപ്പടുന്നു, എന്നാൽ ഇതിസലക്ക് പരിമിതറപ്പടുത്തിയിട്ടില്)
രപാഥമിക കാർഡ് അംഗത്തിന്റെയും ആഡ്-ഓൺ കാർഡ് അംഗത്തിന്റെയും
(അംഗങ്ങളുറടയും) സപരിൽ ബാങ്ിന്റെ വകവശം ഉണ്ടാസയക്കാവുന്ന അറല്ങ്ിൽ
കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്ിന്റെ വകവശം വസന്നക്കാവുന്ന, ബാങ്ിന്റെ േുരക്ഷിത
കസ്റ്റഡിയിസലാ
മറ്റുവിധത്തിസലാ
ആറണന്നത്
കണക്കിറലടൂക്കാറതയുള്ള,
റേകയൂരിറ്റികൾസക്കാ ഓഹരികൾസക്കാ റഷയെുകൾസക്കാ പണത്തിസനാ എതിരായി
അത്തരം കുടിശ്ശിക തട്ടിക്കിഴിക്കുന്നതിസനാ ഉള്ള അവകാശം വിനിസയാഗിസച്ചക്കാം.
വിടുതൽ/േമ്മതിക്കൽ
ഈ ഉടമ്പടിക്ക് കീഴിലുള്ള ഏറതങ്ിലും കുടിശ്ശികയാകലിൽ ബാങ്ിനുണ്ടാകുന്ന
ഏറതങ്ിലും അവകാശം, അധികാരം അറല്ങ്ിൽ രപതിവിധി വിനിസയാഗിക്കുന്നതിൽ
കാലതാമേമുണ്ടാകുന്നതല്, അറല്ങ്ിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏറതങ്ിലും അവകാശം,
വിസശഷാവകാശം, അധികാരം അറല്ങ്ിൽ രപതിവിധി എന്നിവറയ മസറ്ററതങ്ിലും
ഉടമ്പടി അറല്ങ്ിൽ സഡാകയുറമന്െ് തടസ്സറപ്പടുത്തുകയില്, അറല്ങ്ിൽ അത്തരം
കുടിശ്ശികയിൽ ഒരു വിടുകൽ/േംയമനം അറല്ങ്ിൽ ഏറതങ്ിലും േമ്മതിക്കൽ
ഉണ്ടാകുന്നതല്; അറല്ങ്ിൽ, ഏറതങ്ിലും കുടിശ്ശിക േംബന്ധിച്ച ബാങ്ിന്റെ
നടപടിസയാ
നിഷ്രകിയതവസമാ
്
അറല്ങ്ിൽ
ഏറതങ്ിലും
കുടിശ്ശികയിലുള്ള
ഏറതങ്ിലും േമ്മതസമാ, തുടർന്നുള്ള അറല്ങ്ിൽ േമാനമായ കുടിശ്ശിക േംബന്ധിച്ച്
ബാങ്ിന്റെ ഏറതങ്ിലും അവകാശം, അധികാരം അറല്ങ്ിൽ രപതിവിധി എന്നിവറയ
ബാധിക്കുകസയാ േുർബലറപ്പടുത്തുകസയാ റചയ്യുന്നതല്.
ആർബിസരടഷൻ സലാേ്
ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ാ തർക്കങ്ങളും അ ിരപായ വയതയാേങ്ങളും
ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ റലയിം അറല്ങ്ിൽ സചാേയങ്ങളും ആർബിസരടഷൻ ആൻഡ്
കൺേിലിസയഷൻ ആക്റ്റ,് 1996-ന്റെയും അതിന്റെ ഏറതങ്ിലും നിയമപരമായ
ഏറതങ്ിലും സ േഗതിയുറടയും വയവസ്ഥകൾ അനുേരിച്ച് നടക്കുന്ന, ആർബിസരടഷന്
െഫർ
റചയ്യറപ്പടുന്നതും
റേറ്റിൽ
റചയ്യറപ്പടുന്നതുമായ
കക്ഷികളുറട
അവകാശങ്ങറളസയാ കടമകറളസയാ ബാധയതകറളസയാ ഏറതങ്ിലും വിധത്തിൽ
ബാധിക്കുന്നില്, റലൻഡർ/ബാങ്് ഒരു ആർബിസരടറ്ററെ നാമനിർസേശം റചയ്യുകയും, ഒരു
ആർബിസരടറ്റൊയി
രപവർത്തിക്കുന്നതിന്
നിയമിക്കറപ്പടൂന്ന
വയക്തിയുറട
മരണത്തിന്റെയും
േന്നദ്ധതിയില്ായ്മയുറടയും
്
നിരേിക്കലിന്റെയും
അവഗണനയുറടയും
രപാപ്തിയില്ായ്്മയുറടയും
അറല്ങ്ിൽ
കാരയസശഷിയില്ായ്്മയുറടയും
േരർ ത്തിൽ,
ഒരു
ഏക

ആർബിസരടറ്റൊയിരിക്കുന്നതിന്
റലൻഡർ/ബാങ്്
നിയമിസച്ചക്കാം.
ആർബിസരടഷൻ
നടപടികൾ
ആയിരിക്കും നടക്കുക.

ഒരു
പുതിയ
ആലുവയിസലാ

ആർബിസരടറ്ററെ
മുംവബയിസലാ

അധികാരപരിധിയും നിയരരിക്കുന്ന നിയമവും
ഈ കാർഡ് റമമ്പർ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നും ഒപ്പം/അറല്ങ്ിൽ അതുമായി ബന്ധറപ്പട്ടും
ഉണ്ടാകുന്ന എല്ാ തർക്കങ്ങളും താറഴ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ബന്ധറപ്പട്ട സകാടതികളുറട
രപസതയക അധികാരപരിധിക്ക് വിസധയമായിരിക്കും:
അെ

ഉപഹ ാക്താവ്്
താെസിക്ക ന്ന
സുംസ്ഥാനും/ആശയവ്ിനിെയ വ്ിലാസും

ആർബിഹരടഷൻ
സ്ഥലും

1

സകരളത്തിൽ വിലാേമുള്ള ഉപസ ാക്താവ്

എെണാകുളം

2

തമിഴ്്നാട്ടിൽ വിലാേമുള്ള ഉപസ ാക്താവ്

റചവന്ന

3

തമിഴ്്നാട്, ആരന്ധരപസേശ്, റതലങ്ാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ
വിലാേമുള്ള ഉപസ ാക്താവ്

ബാംഗ്ലൂർ

5

മഹാരാഷ്്രട, സഗാവ, ഗുജ്ൊത്ത്, ോമൻ-േിയു, ോേർ - നഗർ
ഹസവലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിലാേമുള്ള ഉപസ ാക്താവ്.

മുംവബ

6

പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഒഡീഷ, അേം, നാഗാലാൻഡ്, സമഘാലയ,
ഝാർഖണ്ഡ്, ബിഹാർ, ഛത്തീേ്ഗഡ്
്
, രതിപുര, മിസോെം
എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിലാേമുള്ള ഉപസ ാക്താവ്

റകാൽക്കത്ത

7

പഞ്ചാബ്, ഉത്തർരപസേശ്, രാജ്സ്ഥാൻ, ഹരിയാന, ഡൽഹി,
ജ്മ്മു കശ്്മീർ, ചണ്ഡീഗഡ്, മധയരപസേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്
എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിലാേമുള്ള ഉപസ ാക്താവ്

നയൂഡൽഹി

ഈ ഉടമ്പടിറയ നിയരരിക്കുന്നത് ഇരയയിറല നിയമങ്ങളാണ്.
അവലംബങ്ങൾ
ഏറതങ്ിലും ലിംഗസ േറത്ത കുെിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ എല്ാ ലിംഗസ േങ്ങളും ഒറ്റ
എണ്ണമായുള്ള പരാമർശം ഒന്നിലധികമായും േരർ മനുേരിച്ച് തിരിച്ചും അതിന്റെ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉൾറപ്പടുന്നതാണ്.
അംഗീകരണം
1. എല്ാ സലാേുകളും ഉൾറക്കാള്ളുന്ന മുഴുവൻ കാർഡ് റമമ്പർ ഉടമ്പടിയും നിങ്ങൾ
വായിക്കുകയും
മനസ്സിലാക്കുകയും
റചയ്ത ിട്ടുണ്ട്,
കൂടാറത
ഇവിറട
േൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
എല്ാ
നിബന്ധനകളും
അനുേരിക്കുന്നതാറണന്ന്
േമ്മതിക്കുകയും റചയ്യുന്നു.
2. റരകഡിറ്റ്
കാർഡിറന
കുെിച്ചുള്ള
വയവസ്ഥകളും
നിബന്ധനകളും
മറ്റ്
സഡാകയുറമന്െുകളും
നിങ്ങൾക്ക്
മനസ്സിലായ
ാഷയിൽ
വിശേീകരിച്ചിട്ടുറണ്ടന്നും വിവിധ സലാേുകളുറട മുഴുവൻ അർത്ഥവും നിങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുറണ്ടന്നും നിങ്ങൾ േമ്മതിക്കുന്നു.
3. കാർഡിന്റെ ഉപസയാഗങ്ങൾ കാർഡ് റമമ്പർ ഉടമ്പടിയിൽ പെഞ്ഞിരിക്കുന്ന
വയവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും അംഗീകരിക്കുന്നതിറന േൂചിപ്പിക്കുന്നു.

