ഏറ്റവ ും സ പ്രധാന വയവസ്ഥകള ും നിബന്ധനകള ും
പൂർണ്ണമായ മനസ്സിലാക്കലിനായി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന്ഫറ
CARD ഫമമ്പർ ഉടമ്പടിയയാഫടാപ്പം ഏറ്റവ ം പ്പധാനഫപ്പട്ട വയവസ്ഥകള ം
നിബന്ധനകള ം

(MITC)

വായിയക്കണ്ടതാണ്.

MITC

മാറ്റത്തിന്

വിയധയമാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.federalbank.co.in യനാക്ക ക.
നിരക്ക കള ടെ രട്ടിക
1) Signet
ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡ് തരം
2) Imperio
3) Celesta
പലിശ
രഹിത 48 ദിവസം വഫര
കാലയളവ്
മിനിമം
തിരിച്ചടവ് 5% അഫെങ്കിൽ മിനിമം രൂ. 100/തക
കയാഷ്
അഡവാൻസ് Signet— 10%
Imperio—20%
പരിധി
Celesta—30%
വാർഷിക
അംഗതവ Signet— രൂ.750/െീസ് / പ ത ക്കൽ
Imperio—രൂ.1500/െീസ് (രൂ.)
Celesta—രൂ.3000/അട ത്ത
വർഷഫത്ത Signet കാർഡ്
വാർഷിക െീസിന ള്ള ഒര വർഷം 75,000/- രൂപ ഫെലവഴിച്ച് അട ത്ത
ഫെലവഴിക്കൽ
വർഷഫത്ത വാർഷിക അംഗതവ െീസിൽ ഇളവ്
നിബന്ധന
യനട ക.
കിഴിവ്. (രൂ.)
Imperio കാർഡ്
പണം
പിൻവലിക്കൽ ഒര വർഷം 1,50,000/- രൂപ ഫെലവഴിച്ച് അട ത്ത
ഇടപാട കൾ
വർഷഫത്ത വാർഷിക അംഗതവ െീസിൽ ഇളവ്
ഒഴിവാക്കിയിരിക്ക ന്ന
യനട ക.
Celesta കാർഡ്
ഒര വർഷം 3,00,000/- രൂപ ഫെലവഴിച്ച് അട ത്ത
വർഷഫത്ത വാർഷിക അംഗതവ െീസിൽ ഇളവ്
യനട ക.
അധിക കാർഡ് െീസ്
പരമാവധി 3 കാർഡ കൾ (ഒര കാർഡിന് 100/രൂപ)
പലിശ
അവസാന
റിയവാൾവിംഗ്
ഫപ്കഡിറ്റ്
(APR- ത്പ്ൈമാസത്തിടെ
വാർഷിക
ശതമാന ശരാശരി
പ്രൈിമാസ
വാർഷിക ശൈമാന
നിരക്ക്)
ബാെൻസ്
നിരക്ക് (APR %)
50,000
രൂപയിൽ 41.88%
(പ്പതിമാസം
താഫഴ
3.49%)
രൂ.50,000 - 3,00,000
30.00%
(പ്പതിമാസം
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2.49%)
18.00%
1.49%)

രൂ.3,00,001- 10,00,000
10,00,000
രൂപയിൽ 5.88%
കൂട തൽ
0.49%)

(പ്പതിമാസം
(പ്പതിമാസം

AMB- ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ പരിപാലിക്ക ന്ന
ഓപ്പയററ്റീവ് അക്കൗണ്ടിഫല ശരാശരി പ്പതിമാസ
ബാലൻസ്,
അതായത്,ഒര
നിശ്ചിത
മാസത്തിഫല
എൊ
യലാസിംഗ്-യഡ
ബാലൻസ കള ഫടയ ം
ശരാശരി.
AMB
കണക്കാക്കാൻ, നിങ്ങൾ ഓയരാ ദിവസഫത്തയ ം
ദിനാന്ത്യ
ബാലൻസ്
യെർക്ക കയ ം
ആ
മാസത്തിഫല ദിവസങ്ങള ഫട എണ്ണം ഫകാണ്ട്
ഹരിക്ക കയ ം യവണം. ഒര ത്പ്തമാസത്തിഫല
AMB ആ ത്പ്തമാസത്തിഫല 3 മാസങ്ങളിൽ
പരിപാലിക്ക ന്ന ശരാശരി AMB ആയിരിക്ക ം.
AMB പ ത ക്കിയ യശഷം എൊ മാസവ ം 10 -ന്
മ മ്പ് APR അപ്യഡറ്റ് ഫെയ് ം.
ത്പ്തമാസങ്ങഫള
ഇനിപ്പറയ ന്നത്
യപാഫല
നിർവെിച്ചിരിക്ക ന്ന : ജന വരി, ഫെപ്ബ വരി,
മാർച്ച് ത്പ്തമാസം 1; ഏപ്പിൽ, ഫമയ്, ജൂൺ
ത്പ്തമാസം 2; ജൂത്ല, ഓഗസ്റ്റ്, ഫസപ്റ്റംബർ
ത്പ്തമാസം
3,
ഒക്യടാബർ,
നവംബർ,
ഡിസംബർ ത്പ്തമാസം 4. ത്പ്തമാസം 1-ന ള്ള
ശരാശരി
പ്പതിമാസ
ബാലൻസിന്ഫറ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്പ്തമാസം 2-നായ ള്ള APR
പരിഗണിക്ക ം. ഉദാഹരണത്തിന്, ജന വരി 1
മ തൽ മാർച്ച് 31 വഫരയ ള്ള AMB ഏപ്പിൽ 1
മ തൽ ജൂൺ 30 വഫരയ ള്ള ത്പ്തമാസത്തിൽ
ബാധകമായിരിക്ക ം.
െിപ്തീകരണം:
ജന വരി 1-ന്, ഓപ്പയററ്റീവ് അക്കൗണ്ടിഫല
ബാലൻസ് 50,000 രൂപയാണ്.
ജന വരി 12-ന്, 4000 രൂപ പിൻവലിക്കൽ
നടക്ക ന്ന . EOD ബാലൻസ് 46,000 രൂപയാണ്.
ജന വരി 18-ന്, 20,000 രൂപയ ഫട നിയേപം
നടക്ക ന്ന . EOD ബാലൻസ് 66,000 രൂപയാണ്.
EOD ബാലൻസ കള ഫട ഫമാത്തം കണക്കാക്കൽ:
11 ദിവസയത്തക്ക്-ജന വരി 1 മ തൽ ജന വരി 12
വഫര-EOD ബാലൻസിന്ഫറ ഫമാത്തം രൂ.
(50000*11) = 5,50,000 ആയിരിക്ക ം
ജന വരി 12 മ തൽ ജന വരി 18 വഫര, EOD
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ബാലൻസ കള ഫട ഫമാത്തം രൂ. (46,000*6) =
2,76,000 ആയിരിക്ക ം
ജന വരി 18 മ തൽ ജന വരി 31 വഫര, EOD
ബാലൻസ കള ഫട ഫമാത്തം രൂ. (66,000*13) =
8,58,000 ആയിരിക്ക ം.
എൊ EOD യലാസിംഗ് ബാലൻസ കള ഫടയ ം
ആഫക ത ക = 16,84,000 രൂപ
ജന വരിയിഫല ആഫക ദിവസങ്ങൾ = 31
അതിനാൽ, ശരാശരി പ്പതിമാസ ബാലൻസ്
1684000/31 ആയിരിക്ക ം, അതായത് 54,322.58
രൂപ
അത യപാഫല, ഫെപ്ബ വരി, മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ
ശരാശരി പ്പതിമാസ ബാലൻസ് യഥാപ്കമം രൂ.
70,000, രൂ. 95,000/- എന്നിങ്ങഫനയാണ്,
ത്പ്തമാസഫത്ത AMB (54,322.58 + 70,000 +
95,000)/3 ആയിരിക്ക ം, അതായത് രൂ.
2,19,322.58/3 = രൂ. 73,107.52, അത് രൂ. 50,0003,00,000 എന്നതിനിടയിലാണ്.
അതിനാൽ,
ഉപയ ാക്താവിന്
വാഗ്്ദാനം
ഫെയ് ന്ന APR 30.00% ആയിരിക്ക ം, അതായത്
അട ത്ത ത്പ്തമാസത്തിൽ പ്പതിമാസം 2.49%.
ഫെഡറൽ
ബാങ്കിൽ
ഒര
ഓപ്പയററ്റീവ്
അക്കൗണ്ട്
പരിപാലിക്കാത്ത
ഉപയ ാക്താക്കളിൽ നിന്ന് പ്പതിമാസം 41.88%
എന്ന
നിരക്കിൽ
APR
ഈടാക്ക ം,
അതായത്3.49%.
കയാഷ്
അഡവാൻസ് പിൻവലിച്ച ത കയ ഫട 2.5% അഫെങ്കിൽ രൂ. 500,
ൊർജ്ജ കൾ
ഏതായണാ ഉയർന്നത് അത്

യപയ്്ഫമന്റ് ത്വകൽ
ൊർജ്ജ കൾ

യസ്റ്ററ്റ്ഫമന്റ്
ബാലൻസ്
ഇതിൽ താഫഴ, രൂ.
100
രൂ. 100- രൂ. 500
രൂ. 501 മ തൽ രൂ.
5,000
രൂ. 5,001 മ തൽ രൂ.
10,000
രൂ. 10,001 മ തൽ
രൂ. 25,000

യപയ്്ഫമന്റ്
ത്വക ന്നതിന ള്ള
നിരക്ക കൾ (രൂ.)
0
100
500
600
750
3

ഓവർ
ൊർജ്ജ കൾ
അക്കൗണ്ട്

രൂ. 25,001 മ തൽ
രൂ. 50,000
950
ഇതിൽ കൂട തൽ,
രൂ. 50,000/1000
ലിമിറ്റ് ഓവർ-ലിമിറ്റ് ത കയ ഫട 2.5%, ക റഞ്ഞത് രൂ.
500/-.

ഫെക്ക്
മടങ്ങൽ
അഫെങ്കിൽ
ഡിയസാണർ
അഫെങ്കിൽ
ഓയട്ടാഫഡബിറ്റ് റിയവഴ്്സൽ
കയാഷ്
യപയ്ഫമന്റിന ള്ള
െീസ്
റിവാർഡ കൾ
റിഫഡംഷൻ െീസ്
വായ്്പ യപ്പാസസ്സിംഗ്
െീസ ം പ്പീ-യലാഷറ ം
ൊർജ്ജ കൾ

യപയ്ഫമന്റ് ത കയ ഫട 2%, ക റഞ്ഞത് രൂ. 450/-

രൂ. 100/-

രൂ. 99/-, ഓയരാ റിഫഡംഷൻ അ യർത്ഥനയ്ക്ക ം

EMI യപ്പാസസ്സിംഗ് ൊർജ്ജ കൾ: വായ്പ
്
ത കയ ഫട 2.5%, ക റഞ്ഞത് രൂ. 500/യലാൺ പ്പീ-യലാഷർ ൊർജ്ജ കൾ: ബാലൻസ്
ത കയ ഫട 3%.
െയൂവൽ പ്ടാൻസാേൻ Imperio, Celest വി ാഗത്തിന് എൊ ഫപയപ്ടാൾ
സർൊർജ്ജ്
പമ്പ കളില ം 400 രൂപ മ തൽ 5000 രൂപ
വഫരയ ള്ള ഫെലവഴിക്കലിൽ 1% സർൊർജ്ജ്
ഇളവ്, പ്പതിമാസം 150 രൂപ വഫര
നഷ്ടഫപ്പട്ടാല ള്ള
രൂ. 200/വീണ്ട ം നൽകൽ
കാർഡ്
യമാഷ്്ടിക്കഫപ്പട കയയാ
യകടാവ കയയാ
ഫെയ്ൽ
ഔട്ട്്യസ്റ്റഷൻ ഫെക്ക്
5,000 രൂപ വഫരയ ള്ള ഫെക്കിന്- െീസ് 25 രൂപ
യപ്പാസസ്സിംഗ് ൊർജ്ജ്
ആയിരിക്ക ം
5,000 രൂപയ്ക്ക് മ കളില ള്ള ഫെക്കിന് - െീസ് 50
രൂപ ആയിരിക്ക ം
വിയദശ നാണയം
ബാങ്ക് ൊർജ കൾ യപ്കാസ് കറൻസി മാർക്ക്ഇടപാട കൾ
അപ്പ് ഇനിപ്പറയ ന്നത് യപാഫലയായിരിക്ക ം
വ ാടറക്്സ്
മാർക്ക് അപ്പ്
വവരിയന്റ്
(%)
Signet കാർഡ്
3.5
Imperio കാർഡ് 3.5
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Celesta കാർഡ് 2
പിൻവലിക്കലിഫല TDS അക്കൗണ്ട കളിൽ
നിന്ന ം
കാാർഡ കളിൽ
1
യകാടി
രൂപയ്ക്ക് നിന്ന മ ള്ള ഒര സാമ്പത്തിക വർഷത്തിഫല
മ കളിൽ
ഫമാത്തം പിൻവലിക്കൽ രൂ. 1 യകാടിക്ക്
മ കളിലാഫണങ്കിൽ, ഫമാത്തത്തില ള്ള പണം
പിൻവലിക്കൽ
01-ജൂത്ല-2020-ന്
TDS@2%
ബാധകമാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ
ആദായനിക തി
റിയട്ടൺ
െയൽ
ഫെയ്ാത്തവർക്ക് ആഫക പണം പിൻവലിക്കൽ
20 ലേം രൂപയിൽ കൂട തലാഫണങ്കിൽ TDS
@2% ആയിരിക്ക ം, ആഫക പിൻവലിക്കൽ 1
യകാടി രൂപയിൽ കൂട തലാഫണങ്കിൽ നിരക്ക്
5% ആയിരിക്ക ം.
സാധനങ്ങള ം
ാരത സർക്കാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ
യസവനങ്ങള ം
അറിയിക്ക ന്ന നിരക്കിൽ െരക്ക്, യസവന
നിക തി (GST)
നിക തി (GST) എൊ െീസ കൾക്ക ം
പലിശയ്ക്ക ം മറ്റ് നിരക്ക കൾക്ക ം
ബാധകമാക ം
ബാധകമായ GST വിതരണക്കാരന്ഫറ
ഫലായക്കഷഫനയ ം (ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷയൂവർ,
അതായത് ഫെഡറൽ ബാങ്ക്) വിതരണ
സ്ഥലഫത്തയ ം ആപ്ശയിച്ചിരിക്ക ം. വിതരണ
സ്ഥലം (ഉപയ ാക്തൃ ആശയവിനിമയ വിലാസം)
യകരളമാഫണങ്കിൽ, ഇത് CGST, SGST (ഇൻപ്ടാ
യസ്റ്ററ്റ്), അൊത്തപേം IGST (ഇന്റർ യസ്റ്ററ്റ്)
ആയിരിക്ക ം. സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയ ാക്താവിന്ഫറ
രജിസ്റ്റർ ഫെയ്ത ഫമയിലിംഗ് വിലാസം
ല യമഫെങ്കിൽ, ഇൻപ്ടാ യസ്റ്ററ്റ് GST നിരക്ക കൾ
ഈടാക്ക ം
ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡ് വിതരണം ഫെയ് ന്നയാൾക്ക്
ഉെിതമായ GST അന യയാജയത
ഏഫറ്റട ക്ക ന്നതിന് ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡ്
ഇഷയൂവഫറ പ്പാപ്തമാക്ക ന്നതിന് കൃതയവ ം
സമയബന്ധിതവ മായ വിവരങ്ങൾ
നൽക ന്നതിന ള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കാർഡ്
ഉടമയ്ക്കാണ്, അത് ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷയൂവർ
നടത്ത ന്ന സത്ൈകള ഫട (ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡ്
സർവീസ്) ഇൻപ ട്ട് ടാക്്സ് ഫപ്കഡിറ്റ്
ഏഫറ്റട ക്കാൻ കാർഡ് ഉടമഫയ പ്പാപ്തമാക്ക ന്ന .
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കാർഡ് ഉടമ നൽക ന്ന ഫതറ്റായ വിവരങ്ങള ഫട
യപരിയലാ കാർഡ് ഉടമയ ഫട ഏഫതങ്കില ം
പ്പവൃത്തി അഫെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൽ കാരണയമാ
ഇൻപ ട്ട് ടാക്്സ് ഫപ്കഡിറ്റ് നഷ്ടഫപ്പട കയയാ
ഇൻപ ട്ട് ടാക്്സ് ഫപ്കഡിറ്റ് ല യമാക ന്നതിൽ
കാലതാമസം വരികയയാ ഫെയ് ന്നതിൽ
ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷയൂവർ
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കിെ.
െീസില ം ൊർജ്ജ കളില ം/പലിശയില ം
അഫെങ്കിൽ മയറ്റഫതങ്കില ം
ഇളവ കളില ം/കിഴിവ കളില ം ഉള്ള
ഏഫതങ്കില ം തർക്കത്തിൽ GST
അസ്ഥിരഫപ്പട ന്നതെ.
ലിബറത്ലസ്്ഡ്
ഫറമിറ്റൻസ്
സ്്കീം
(LRS)
പ്പകാരം
യപ്സാതസില ള്ള
നിക തി
പിടിക്കൽ
(TCS)

ഫറമിറ്റ് ഫെയ്ത INR ത ക ഒര സാമ്പത്തിക വർഷം
രൂ. 7 ലേത്തിൽ കൂട തലാഫണങ്കിൽ TCS
ബാധകമാണ്.
LRS-ന്
കീഴിൽ
വര ന്ന
ഫറമിറ്റൻസിന് മാപ്തയമ TCS ബാധകമാകൂ.
നിലവിഫല നിരക്ക് 5% ആണ്. പാൻ കാർയഡാ
ആധാർ കാർയഡാ ല യമഫെങ്കിൽ, നിരക്ക് 10%
ആയിരിക്ക ം.

RBI ഉത്തരവിന് അന സൃതമായി, നിങ്ങള ഫട ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡിൽ
നടത്ത ന്ന ഇടപാട കള ഫട സവ ാവവ ം ഉയേശയവ ം അടിസ്ഥാനമാക്കി,
ഉപയ ാക്താക്കൾ FCRA അക്കൗണ്ട കൾ വഴി ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡിയലക്ക്
ഏഫതങ്കില ം യപയ്്ഫമന്റ കൾ നടത്തര ഫതന്ന് നിർയേശിക്ക ന്ന . ഈ
അക്കൗണ്ട കളിലൂഫട

എഫന്ത്ങ്കില ം

യപയ്്ഫമന്റ കൾ

പ്ശദ്ധയിൽഫപ്പട ന്ന സാഹെരയത്തിൽ, അത്തരം യപയ്്ഫമന്റ കൾക്ക്
വിശദീകരണം യതടി ഉപയ ാക്താവിന് ആ യന്ത്ര മപ്ന്ത്ാലയത്തിൽ
നിന്ന് ഒര അറിയിപ്പ് ല ിയച്ചക്കാം.
1.

ീസ ും ചാർജ്ജ കള ും
A. കാർഡ് അുംഗും ടപ്കഡിറ്റ് കാർഡിൽ അെയ്വക്കണ്ട

ീസ്: കാർഡ് യവരിയന്റ്, ഓെർ (എഫന്ത്ങ്കില ം
ഉഫണ്ടങ്കിൽ) മ തലായവഫയ ആപ്ശയിച്ച് ഓയരാ കാർഡ്
ഫമമ്പർക്ക മ ള്ള െീസ് വയതയാസഫപ്പടാം. ഫപ്കഡിറ്റ്
കാർഡിന് അയപേിക്ക ന്ന സമയത്ത് അക്കാരയം കാർഡ്
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ഫമമ്പഫറ അറിയിക്ക ം. ബാധകമായത് യപാഫല
യമൽപ്പറഞ്ഞ െീസ് കാർഡ് അക്കൗണ്ടിയലക്ക് ബിൽ
ഫെയ്ഫപ്പട കയ ം അത് ഈടാക്കിയ മാസഫത്ത കാർഡ്
യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റിൽ സൂെിപ്പിക്ക കയ ം ഫെയ് ന്നതാണ്.
B. കയാഷ്

അഡവാൻസ്

ഇന്ത്യയിയലാ
അടിയന്ത്ര

ീസ്:

വിയദശയത്താ
ഘട്ടത്തിൽ

കാർഡ്

ഉള്ള

പണം

അംഗത്തിന്
നിന്ന്

ATM-കളിൽ

പിൻവലിക്കാൻ

കാർഡ്

ഉപയയാഗിക്കാം. പിൻവലിച്ച ത കയ്ക്ക് ക റഞ്ഞത് 500/രൂപയ്ക്ക്

വിയധയമായി

പ്ടാൻസാേൻ

2.5%

െീസ്

ഈടാക്ക കയ ം അട ത്ത യസ്റ്ററ്റ്ഫമന്
്
റിൽ കാർഡ് ഫമമ്പറ ഫട
ബിെിൽ ഉൾഫപ്പട ത്ത കയ ം ഫെയ് ം. പ്ടാൻസാേൻ െീസ്
ഫെഡറൽ

ബാങ്കിന്ഫറ

മാറ്റത്തിന്

വിയധയമാണ്.

അഡവാൻസ കൾക്ക ം
ഫെഡറൽ

വിയവെനാധികാരത്തിൽ

പിൻവലിച്ച

ബാങ്കിന്ഫറ

വര ത്ത ന്നത വഫര
ൊർജ്ജ കൾക്ക്

എൊ

കയാഷ്

തീയതി

മ തൽ

വിയവെനാധികാരത്തിൽ
റിയവാൾവിംഗ്

ത ലയമായ

മാറ്റം

ഫപ്കഡിറ്റിഫല

ധനകാരയ

ൊർജ്ജ കള ം

ബാധകമാണ് (നിരക്ക കള ഫട പട്ടിക കാണ ക).
C. ചാർജ്ജ കൾ:

i. കാലാകാലങ്ങളിൽ

ബാധകമായയക്കാവ ന്ന

ൊർജ്ജ കള ം െീസ കള ം, കാർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക്
ഫെഡറൽ ബാങ്ക് നൽക ന്ന നിർേിഷ്്ട ൊർജ്ജ കൾ
അഫെങ്കിൽ ഈ കാർഡ് അക്കൗണ്ട മായി ബന്ധഫപ്പട്ട്
കാർഡ് അംഗം വര ത്ത ന്ന ക ടിശ്ശികകൾ കാർഡ്
ഫമമ്പർ അടയ്യക്കണ്ടതാണ്.
ii. കാലാകാലങ്ങളിൽ

ഉെിതമായ

ഉപയ ാക്താവിന്
ഏഫതങ്കില ം

അറിയിപ്പ്

വിധത്തിൽ
നൽകിഫക്കാണ്ട്

ൊർജ്ജ കയളാ

െീസ കയളാ

മാറ്റ ന്നതിയനാ പ തിയ ൊർജ്ജ കയളാ െീസ കയളാ
അവതരിപ്പിക്ക ന്നതിയനാ
ഫെഡറൽ

ബാങ്ക്

ഉള്ള

നിലനിർത്ത ന്ന .

അവകാശം
ഫപ്കഡിറ്റ്

കാർഡ കളിഫല വായ്്പയ ഫട പലിശ നിരക്ക കൾ,
പ്പീ-യലാഷർ, റോക്കൽ നിരക്ക കൾ എന്നിവയ്ക്കായി
ദയവായി സന്ദർശിക്ക ക: https://www.federalbank.co.in/
iii. ക ടിശ്ശിക

വര ത്തിയാൽ,

പലിശ

നിരക്ക കൾ

പരമാവധി പ്പതിമാസം 3.49 % വഫര വർദ്ധിയച്ചക്കാം
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(പ്പതിവർഷം
D. രെിശ

41.88

രഹിൈ

ബാധകമായ

കാെയളവ്:

സ്കീമിന
്
ം

സമർപ്പിക്ക ന്നതിന ം

%).

ഫപ്കഡിറ്റ്

വയാപാരി

കാർഡിൽ
ഫലയിമ കൾ

വിയധയമായി

പലിശരഹിത

ഫപ്കഡിറ്റ് കാലയളവ് 48 ദിവസം വഫരയാകാം.
2021 ജന വരി 15 മ തൽ 2021 ഫെപ്ബ വരി 14 വഫരയ ള്ള
കാലയളവിയലക്ക ള്ള യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റിനായി പണമടയ്യക്കണ്ട
തീയതി 2021 മാർച്ച് 2 ആയിരിക്ക ം.
യപയ്്ഫമന്റ് കാലാവധി തീയതിയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസഫത്ത
യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റിഫല ആഫക ക ടിശ്ശിക ത ക നിങ്ങൾ ത ക
അടച്ച ഫവന്ന് കര ത ക, യപ്ഗസ് കാലയളവ് ഇതായിരിക്ക ം:
1.

2021

ജന വരി

നടത്ത ന്ന

16-ന്

ഒര

വാങ്ങലിന്,

പലിശരഹിത യപ്ഗസ് കാലയളവ് 2021 ജന വരി 16 മ തൽ
2021 മാർച്ച് 2 വഫര, അതായത് 46 ദിവസം ആണ്.
2. 2021 ഫെപ്ബ വരി 14-ന് നടത്ത ന്ന ഒര വാങ്ങലിന്, പലിശ
രഹിത യപ്ഗസ് കാലയളവ് 2021 ഫെപ്ബ വരി 14 മ തൽ 2021
മാർച്ച് 2 വഫര, അതായത് 17 ദിവസം ആണ്.
അതിനാൽ,

വാങ്ങൽ

തീയതി

കാലയളവ്

വയതയാസഫപ്പടാം.

അന സരിച്ച്
മ മ്പഫത്ത

യപ്ഗസ്
മ ഴ വൻ

ക ടിശ്ശികകള ം പൂർണ്ണമായി അടയ്ക്ക കയ ം മ മ്പഫത്ത
മാസത്തിൽ

നിന്ന്

ഇൊതിരിക്ക കയ ം
കാലയളവ്
ആഫക

ബാലൻഫസാന്ന ം

പ തിയ

ഫെയ് കയാഫണങ്കിൽ

പലിശരഹിതമാവ കയ ള്ളൂ.

ക ടിശ്ശിക

തക

ബിെിൽ

മാപ്തയമ

ഈ

എന്നിര ന്നാല ം

യപയ്ഫമന്
്
റ്

കാലാവധി

തീയതിയിൽ അടച്ചിഫെങ്കിൽ, പലിശ രഹിത കാലയളവ്
ഉണ്ടായിരിക്കിെ.

കയാഷ്

അഡവാൻസ കൾക്ക്,

ഇടപാട്

തീയതി മ തൽ യപയ്ഫമന്റ് തീയതി വഫരയ ള്ള പലിശ
ഈടാക്ക ന്നതാണ്.
E. വരയ്ടമന്റ് ത്വകെിന ള്ള ചാർജ്ജ കൾ (LPC):

പണമടയ്യക്കണ്ട അവസാന തീയതിയിൽ മിനിമം ത ക
അടച്ചിഫെങ്കിൽ യപയ്്ഫമന്റ് ത്വകലിന ള്ള ൊർജ്ജ കൾ
ബാധകമാക ം.
താഫഴ ഫകാട ത്തിരിക്ക ന്ന ഉദാഹരണം-1-ൽ, യപയ്്ഫമന്റ്
ത്വകലിന ള്ള
മിനിമം

െീസ്

ക ടിശ്ശിക

കാലാവധി

ഈടാക്ക ന്നിഫെന്ന്

ത ക,

തീയതിയിൽ

അതായത്

500,

(ഫെപ്ബ വരി

ഉറപ്പാക്കാൻ
യപയ്ഫമന്റ്
2

ആയി
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കണക്കാക്കഫപ്പട ന്ന ) അടയ്യക്കണ്ടത ണ്ട്. മിനിമം ത ക
അടയ്ക്ക ന്നിഫെങ്കിൽ, താഫഴ ഫകാട ത്തിരിക്ക ന്ന പട്ടിക
പ്പകാരം

യപയ്്ഫമന്റ്

ത്വകലിന ള്ള

ൊർജ്ജ കൾ

ഈടാക്ക ം:

യസ്റ്ററ്റ്ഫമന്റ്
ബാലൻസ്
100
രൂപയിൽ
താഫഴ
രൂ. 100- രൂ. 500
രൂ. 501 മ തൽ രൂ.
5,000
രൂ. 5,001 മ തൽ രൂ.
10,000
രൂ. 10,001 മ തൽ
രൂ. 25,000
രൂ. 25,001 മ തൽ
രൂ. 50,000
50,000
രൂപയിൽ
കൂട തൽ

യപയ്്ഫമന്റ്
ത്വക ന്നതിന ള്ള
നിരക്ക കൾ (രൂ.)
0
100
500
600
750
950
1000

അതിനാൽ, താഫഴ ഫകാട ത്തിരിക്ക ന്ന ഉദാഹരണം-1-ൽ,
മിനിമം

തക

രൂ.

500/-

അടയ്യക്കണ്ട

അവസാന

തീയതിയായ 2021 ഫെപ്ബ വരി 2-ന് അടയ്ക്ക ന്നിഫെങ്കിൽ,
ആഫക

അടയ്യക്കണ്ട

യപയ്ഫമന്റ്

തക

രൂ.

2000/-

ത്വകലിന ള്ള നിരക്കായി

ഫെപ്ബ വരി
തീയതിയിൽ

3-ന്

ഈടാക്ക ം.

മിനിമം

ആഫണങ്കിൽ,
രൂ. 500/- 2021

യപയ്്ഫമന്റ്

ത കയയക്കാൾ

കാലാവധി

ക റവ്

നിങ്ങൾ

അടച്ചാല ം ഈ ൊർജ്ജ് ബാധകമാക ം.
F. ധനകാരയ/രെിശ നിരക്ക കൾ

i. ബാലൻസ്

മ ഴ വനായി

അടയ്യക്കണ്ടതിഫെന്ന്

കാർഡ് ഫമമ്പർ തീര മാനിക്ക കയാഫണങ്കിൽ ഇടപാട്
തീയതി മ തൽ എൊ ഇടപാട കൾക്ക ം പ്പതിമാസ
ശതമാന

നിരക്കിൽ

പലിശ

നിരക്ക കൾ
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അടയ്യക്കണ്ടതാണ്,
അഡവാൻസ കൾ

ഫമമ്പർ

കയാഷ്

എട ത്തിട്ട ഫണ്ടങ്കിൽ

തിരിച്ചടയ്ക്ക ന്നത്
അടയ്യക്കണ്ട

കാർഡ്
വഫരയ ം

പലിശ

ഇത്

അവ

ബാധകമാണ്.

നിരക്ക കൾ

കാർഡിഫല

ക ടിശ്ശിക മ ഴ വനായി അടയ്ക്ക ന്നത വഫര കാർഡ്
അംഗത്തിന്ഫറ അക്കൗണ്ടിൽ ഫഡബിറ്റ് ഫെയ് ം.
ii. ഉപയ ാക്താവ്

ഏഫതങ്കില ം

അടയ്ക്കാനായി
അഡവാൻസ്

ക ടിശ്ശിക

മാറ്റ യമ്പാൾ

പിന്നീട്

അഫെങ്കിൽ

പ്പയയാജനഫപ്പട ത്ത യമ്പാൾ,

ബിെിംഗിയലക്ക്

മാറ്റിയ

കയാഷ്
അട ത്ത

ത കയ്ക്ക ം

പ തിയ

ത കകൾക്ക ം ശരാശരി ത്ദനംദിന ബാലൻസ് രീതി
കണക്കാക്ക ന്ന ഒര ധനകാരയ നിരക്ക് ബാധകമാക ം.
iii. ഒര

കാർഡ്

ഉടമ

കാർഡിന്ഫറ

ഫെഡറൽ

റിയവാൾവിംഗ്

പ്പയയാജനഫപ്പട ത്ത കയ ം
യസ്റ്ററ്റ്ഫമന്റിൽ

ബാങ്ക്

ഫപ്കഡിറ്റ്

ഫപ്കഡിറ്റ്
സൗകരയം

പ്പതിമാസ

ബിെിംഗ്

കാണിയക്കണ്ട

ത കയയക്കാൾ

ക റഞ്ഞ

ഫമാത്തം

തക

അടയ്ക്കാൻ

തീര മാനിക്ക കയ ം ഫെയ് കയാഫണങ്കിൽ, മ ഴ വൻ
ക ടിശ്ശിക

ത കയ്ക്ക ം

പലിശ

ബാധകമാക ം,

മാപ്തമെ മ മ്പഫത്ത ക ടിശ്ശിക അടച്ച് തീർക്ക ന്നത്
വഫര

എൊ

നിരക്ക കൾ

പ തിയ

ഇടപാട കൾക്ക ം

ബാധകമായിരിക്ക ം.

പലിശ

ഇൻസ്പ്ടഫമന്റ്

ഫപ്കഡിറ്റിന് വിപരീതമായി റിയവാൾവിംഗ് ഫപ്കഡിറ്റ്
എന്നത്

ഒര

നിശ്ചിത

എണ്ണം

യപയ്ഫമന്റ കൾ

ഇൊത്ത ഒര തരം ഫപ്കഡിറ്റ് ആണ്.
iv. ഇനിപ്പറയ ന്ന
കണക്കാക്ക ന്ന

െിപ്തീകരണം
രീതിഫയ

ഫകാട ത്തിരിക്ക ന്ന

പലിശ

നിരക്ക്

സൂെിപ്പിക്ക ം:

പട്ടികയിൽ,

മൻ

താഫഴ

മാസഫത്ത

യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റിഫല ഫമാത്തം ക ടിശ്ശിക ത ക യപയ്്ഫമന്റ്
കാലാവധി

തീയതിയിൽ

അടച്ചിട്ട ഫണ്ടന്ന ം

ക ടിശ്ശിക ത ക ഇഫെന്ന ം അന മാനിക്കഫപ്പട ന്ന .
യസ്റ്ററ്റ്ഫമന്റ് തീയതി എൊ മാസവ ം 15 ആണ്. ഈ
അന മാനങ്ങൾ

കണക്കിഫലട ക്ക യമ്പാൾ,

പലിശ

താഫഴപ്പറയ ന്നത് യപാഫല കണക്കാക്ക ം:
ഉദാഹരണും-1
നിശ്ചിൈ

ൈ ക
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(രൂ.)
2021 ജന വരി 14 തീയതിയിഫല വാങ്ങൽ

10,000

2021 ജന വരി 15 തീയതിയിഫല ആഫക ക ടിശ്ശിക ത ക

10,000

2021 ജന വരി 15 തീയതിയില ള്ള യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റിഫല മിനിമം
500
ത ക (5%)
യപയ്ഫമന്റ് കാലാവധി തീയതി - ഫെപ്ബ വരി 2, 2021
2021 ഫെപ്ബ വരി 10 തീയതിയിഫല വാങ്ങൽ

4,000

2021 ഫെപ്ബ വരി 13-ന് യപയ്ഫമന്റ് ല ിച്ച

7,500

പലിശ കണക്കാക്കൽ @ 3.49 (ഫെപ്ബ വരി
യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റിൽ ഈടാക്ക ന്ന ആഫക പലിശ)

15

തീയതിയിൽ

a) 30 ദിവസയത്തക്ക് 10,000 രൂപയ്ക്ക ള്ള പലിശ (ജന വരി 14
349
മ തൽ ഫെപ്ബ വരി 12 വഫര)
b) 3 ദിവസയത്തക്ക് 2500 രൂപയ്ക്ക ള്ള പലിശ (ഫെപ്ബ വരി 13
8.72
മ തൽ ഫെപ്ബ വരി 15 വഫര)
c) 6 ദിവസയത്തക്ക് 4000 രൂപയ്ക്ക ള്ള പലിശ (ഫെപ്ബ വരി 10
27.92
മ തൽ ഫെപ്ബ വരി 15 വഫര)
യപയ്ഫമന്റ് ത്വകലിന ള്ള െീസ്

500

പലിശ
നിരക്ക കൾക്ക ം
യപയ്്ഫമന്റ്
െീസ കൾക്ക ം GST ബാധകമായിരിക്ക ം

ത്വകലിന ള്ള

ഫെപ്ബ വരി 15-ന് അടയ്യക്കണ്ട ഫമാത്തം പലിശ

159.41
1045.05

കാലാവധിയായ 2020 മാർച്ച് 3-ന് അടയ്യക്കണ്ട ഫമാത്തം ത ക 7,545.0
5
(പ്പധാന ത ക രൂ. 6500+പലിശ നിരക്ക്)

2. രരിധികൾ
കാർഡ് ഫഡലിവറിയ ഫട സമയത്ത് ഫപ്കഡിറ്റ് പരിധിയ ം കയാഷ്
പിൻവലിക്കൽ

പരിധിയ ം

അറിയിക്ക കയ ം

പ്പതിമാസ

യസ്റ്ററ്റ്ഫമന്റ കളിൽ സൂെിപ്പിക്ക കയ ം ഫെയ് ന്നതാണ്. ആഫക
ഫപ്കഡിറ്റ് പരിധിയിൽ നിന്ന് ഉപയയാഗിച്ച പരിധി ക റച്ചാണ്
ല യമായ ഫപ്കഡിറ്റ് പരിധി കണക്കാക്ക ന്നത്. കാർഡ് അംഗം
കാർഡിഫല ഫപ്കഡിറ്റ് പരിധിക്ക ള്ളിൽ ഏഫതങ്കില ം വായ്്പ
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എട ത്തിട്ട ഫണ്ടങ്കിൽ, ല യമായ ഫപ്കഡിറ്റ് പരിധി കണക്കാക്കാൻ
ആഫക ഫപ്കഡിറ്റ് പരിധിയിൽ നിന്ന് ക ടിശ്ശിക വായ്്പ ത ക
ക റയ്ക്ക ം.
ബാങ്ക്

തീര മാനിച്ച

കാലയളവിയലക്ക്

നൽക ന്നതാഫണങ്കിൽ,
കയാഷ്

പരിധി

ഫപ്കഡിറ്റ്

ഫെഡറൽ

പരിധി

വർദ്ധിപ്പിക്ക ന്നതിന ള്ള

ബാങ്ക്

ഒപ്പം/അഫെങ്കിൽ
അവയലാകനത്തിന്

അയപേിക്കാൻ കാർഡ് അംഗത്തിന് അർഹതയ ണ്ടായിരിക്ക ം.
അത്തരം

അവയലാകനഫത്ത

ത ടർന്ന്

ഫപ്കഡിറ്റ്

പരിധിയിൽ

ഒപ്പം/അഫെങ്കിൽ കയാഷ് പരിധിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ എഫന്ത്ങ്കില ം
ഉണ്ടാവ കയാഫണങ്കിൽ,

ഫെഡറൽ

ബാങ്കിന്ഫറ

മാപ്തം

വിയവെനാധികാരത്തിൽ ആയിരിക്ക ം അത്. ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
അതിന്ഫറ

വിയവെനാധികാരത്തിൽ,

കാർഡിൽ

അന വദിച്ചിട്ട ള്ള ഫപ്കഡിറ്റ് പരിധി ഒപ്പം/അഫെങ്കിൽ കയാഷ്
പരിധി എയപ്പാൾ യവണഫമങ്കില ം അവയലാകനം ഫെയ്ാന ള്ള
അവകാശമ ണ്ട്, ഫപ്കഡിറ്റ് പരിധിയിൽ ഒപ്പം/അഫെങ്കിൽ കയാഷ്
പരിധിയിൽ

വർദ്ധനവ കൾ

അംഗത്തിന്ഫറ

ഉഫണ്ടങ്കിൽ

സമ്മതയത്താഫട

മാപ്തം

ഫെഡറൽ

കാർഡ്

ബാങ്ക്

അത്

പ്പാബലയഫപ്പട ത്ത ം.
A. ടപ്കഡിറ്റ് രരിധി:

പരിധിയാണിത്.

കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് അന വദിക്ക ന്ന
എൊ

ഇടപാട കള ം

െീസ കള ം

നിരക്ക കള ം ഉൾഫപ്പഫട ആഫക ക ടിശ്ശിക ഈ പരിധി
കവിയര ത്
B. കയാഷ് രരിധി: ഇത് കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് അന വദിക്ക ന്ന

കയാഷ് അഡവാൻസ് പരിധിയാണിത്. ഈ പരിധി ഫപ്കഡിറ്റ്
പരിധിയയക്കാൾ ക റവാണ്, മാപ്തമെ ഫമാത്തത്തില ള്ള
ഫപ്കഡിറ്റ് പരിധിയ ഫട ഉപവി ാഗമാണ്.
ATM-കളിൽ
െീസ്

നിന്ന്

പിൻവലിക്ക ന്ന

ഈടാക്ക ം.

റീഫടയിൽ

കൂടാഫത,

വാങ്ങല കളിൽ

എൊയ്യപ്പാഴ ം

ഇടപാട്

ഉണ്ടായിരിക്ക ം,

പലിശ

കാലാവധി

തീയതിയിൽ

പണത്തിന്

പണമിടപാട കൾക്ക്
നിന്ന്

തീയതി

വയതയസ്തമായി
മ തൽ

കണക്കാക്കൽ
100%

ഇടപാട്

ബാലൻസ്

പലിശ

യപയ്ഫമന്റ്
യപയ്ഫമന്റ്

അടയ്ക്ക ന്നതിഫന ആപ്ശയിച്ചിരിക്ക ന്ന
C. െഭ്യമായ ടപ്കഡിറ്റ് രരിധി: ഏഫതാര

ല യമായ

ഫപ്കഡിറ്റ്

പരിധിയ ം

ആ

സമയഫത്തയ ം

പരിധി അന വദിച്ചിട്ട ള്ള
സമയഫത്ത

കാർഡിഫല

ഫപ്കഡിറ്റ്
ക ടിശ്ശിക

ബാലൻസ ം തമ്മില ള്ള വയതയാസമാണ്. ആഡ് - ഓൺ
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കാർഡ്

ഉടമ(കൾ)

പ്പാഥമിക

കാർഡ്

ഉടമയ്ക്ക്

അന വദിച്ചിട്ട ള്ള ഈ ഫപ്കഡിറ്റ് പരിധി പങ്കിട ം
D. െഭ്യമായ

ല യമായ

കയാഷ്

രരിധി:

ഫപ്കഡിറ്റ്

ഏഫതാര

സമയഫത്തയ ം

പരിധി അന വദിച്ചിട്ട ള്ള

ഫപ്കഡിറ്റ്

പരിധിയ ം ആ സമയഫത്ത കാർഡിഫല ക ടിശ്ശിക കയാഷ്
ബാലൻസ ം തമ്മില ള്ള വയതയാസമാണ്
3. ബില്ിുംഗ് വേറ്റ്്ടമന്റ്:
അവസാന

യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റ്

മ തൽ

കാർഡ്

അംഗത്തിന്ഫറ

അക്കൗണ്ടിൽ ഫപ്കഡിറ്റ് ഫെയ് ന്ന യപയ്്ഫമന്റ കള ം ഫഡബിറ്റ്
ഫെയ് ന്ന ഇടപാട കള ം കാണിക്ക ന്ന ഒര പ്പതിമാസ യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റ്
കാർഡ് ഫമമ്പർക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അയയ്ക്ക ം. ബാങ്കിൽ
യരഖഫപ്പട ത്തിയിട്ട ള്ള
മാസവ ം

മ ൻകൂട്ടി

അക്കൗണ്ടിഫല
അയയ്ക്ക ം.

ഫമയിലിംഗ്

വിലാസത്തിൽ

നിശ്ചയിച്ചിട്ട ള്ള

ഇടപാട കള ഫട
ബാലൻസ്

എൊ

തീയതിയിൽ

കാർഡ്

യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റ്

ബാങ്ക്

ഒര

ക ടിശ്ശിക

രൂപയിൽ

200/-

താഫഴയാഫണങ്കില ം അവസാന യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റ് മ തൽ കൂട തൽ
ഇടപാടിഫെങ്കില ം, ഒര യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റ ം നൽകിെ.
A. വേറ്റ്്ടമന്റ്

അയയ്ക്ക ന്നൈിന്ടറ

ആന കാെികൈയ ും
ഉപയയാഗഫത്ത
കാർഡ്

രീൈിയ ും:

ത ടർന്ന ള്ള

എൊ

അക്കൗണ്ടിന്

ൊർജ്ജ കൾക്ക ം
പ്പതിമാസ

ബിൽ

ഉപയ ാക്താക്കൾക്ക്

കാർഡ്

ൊർജ്ജ കൾക്ക ം

ബാധകമായ

എൊ

കാർഡ്

നൽക ം.

ഫമമ്പർമാർക്ക ം

ബിെിംഗ്

പ്പതിമാസം

എൊ

യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റ്

ഇഫമയിൽ

വഴി

പങ്കിട ം. ബിൽ ത ക 200 രൂപയിൽ ക റവാഫണങ്കിൽ,
യസ്റ്ററ്റ്ഫമന്റ് ജനയററ്റ് ഫെയ്ിെ.
B. മിനിമും അെയ്വക്കണ്ട ൈ ക: മിനിമം അടയ്യക്കണ്ട
തക

ഫമാത്തം

(MAD)

കണക്കാക്ക ന്ന

ത കയ ഫട

(മിനിമം

രൂ.

200/-

5%

ആയി

എന്നതിന്

വിയധയമാണ്), മാസഫത്ത പ തിയ EMI ഫഡബിറ്റ കൾ
അഫെങ്കിൽ
ഫഡബിറ്റ കൾ
അടയ്യക്കണ്ട
അഫെങ്കിൽ

മ മ്പ്
+

അടയ്ക്കാത്ത
GST

ഫമാത്തം
MAD

+

െീസ്.

ഏഫതങ്കില ം
കാർഡ്

ത കയ ഫട

ഒര

അടയ്ക്ക കയാഫണങ്കിൽ

EMI

അംഗം
ാഗം
(ഒര
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സാഹെരയത്തില ം

ക റയാത്തത്),

MAD-യിൽ

അടയ്യക്കണ്ട

ബാക്കി

തക

ത ടർന്ന ള്ള

യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റ കളിയലക്ക് മാറ്റ ം. ഈ ത ക പൂർണ്ണമായ ം
അടച്ച് തീർക്ക ന്ന തീയതി വഫര പലിശ നിരക്ക കൾ
ബാധകമായിരിക്ക ം.
മാപ്തം

എൊ

മാസവ ം

മിനിമം

അടയ്ക്ക കയാഫണങ്കിൽ,

തക

തിരിച്ചടവ്

ദീർഘകാലയത്തക്ക് ത ടര കയ ം, അതിന്ഫറ െലമായി
കാർഡ് അംഗത്തിന്ഫറ ക ടിശ്ശിക ബാലൻസിൽ പലിശ
ാരം

ഉണ്ടാവ കയ ം

ഫെയ് ഫമന്നത്

പ്ശദ്ധിക്ക ക.

കഴിഞ്ഞ ത്പ്തമാസത്തിൽ യസവിംഗ്്സ് അക്കൗണ്ടിൽ
ഉപയ ാക്താവ്

നിലനിർത്ത ന്ന

ബാലൻസിഫന

ആപ്ശയിച്ചിരിക്ക ം പലിശ നിരക്ക്.
അവസാന
ത്പ്ൈമാസടത്ത
AMB
50,000
രൂപയിൽ
താഫഴ
രൂ.50,000 - 3,00,000

ഈ ത്പ്ൈമാസടത്ത
APR (%)
41.88%
3.49%)
30.00%
2.49%)
18.00%
1.49%)

രൂ.3,00,001- 10,00,000
10,00,000 രൂപയിൽ 5.88%
കൂട തൽ
0.49%)

(പ്പതിമാസം
(പ്പതിമാസം
(പ്പതിമാസം
(പ്പതിമാസം

AMB- ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ പരിപാലിക്ക ന്ന ഓപ്പയററ്റീവ്
അക്കൗണ്ടിഫല ശരാശരി പ്പതിമാസ ബാലൻസ്, അതായത്,
ഒര

നിശ്ചിത

മാസത്തിഫല

ബാലൻസ കള ഫടയ ം
നിങ്ങൾ

ഓയരാ

എൊ

യലാസിംഗ്-യഡ

AMB

കണക്കാക്കാൻ,

ശരാശരി.

ദിവസഫത്തയ ം

ദിനാന്ത്യ

ബാലൻസ്

യെർക്ക കയ ം ആ മാസത്തിഫല ദിവസങ്ങള ഫട എണ്ണം
ഫകാണ്ട് ഹരിക്ക കയ ം യവണം. ഒര

ത്പ്തമാസത്തിഫല

AMB ആ ത്പ്തമാസത്തിഫല 3 മാസങ്ങളിൽ പരിപാലിക്ക ന്ന
ശരാശരി AMB ആയിരിക്ക ം.
ത്പ്തമാസങ്ങഫള

ജന വരി,

ഫെപ്ബ വരി,

മാർച്ച്

ത്പ്തമാസം 1; ഏപ്പിൽ, ഫമയ്, ജൂൺ ത്പ്തമാസം 2; ജൂത്ല,
ഓഗസ്റ്റ്, ഫസപ്റ്റംബർ ത്പ്തമാസം 3, ഒക്്യടാബർ, നവംബർ,
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ഡിസംബർ ത്പ്തമാസം 4 എന്നിങ്ങഫന നിർവെിക്ക ന്ന .
ത്പ്തമാസം 1-ന ള്ള ശരാശരി പ്പതിമാസ ബാലൻസിന്ഫറ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ

ത്പ്തമാസം

2-നായ ള്ള

APR

പരിഗണിക്ക ം. ഉദാഹരണത്തിന്, ജന വരി 1 മ തൽ മാർച്ച്
31 വഫരയ ള്ള AMB ഏപ്പിൽ 1 മ തൽ ജൂൺ 30 വഫരയ ള്ള
ത്പ്തമാസത്തിൽ ബാധകമായിരിക്ക ം.
മാറ്റിയ

വയാപാരിയ ഫട

റീെണ്ട്/കയാഷ്ബാക്ക്/ഫപ്കഡിറ്റ്

ക ടിശ്ശികയിൊത്ത

EMI-യിയലക്ക്

ഇടപാട കൾ / റോക്കിയ ഇടപാട കൾ / റിയവഴ്്സല കൾ /
ഫപ്പായമാഷണൽ കയാഷ്്ബാക്ക് എന്നിവഫയ കാർഡിന്ഫറ
ക ടിശ്ശികയിയലക്ക ള്ള ഒര യപയ്്ഫമന്റായി പരിഗണിക്ക ം.
കാർഡിന്ഫറ ക ടിശ്ശികയ മായി താരതമയഫപ്പട ത്ത യമ്പാൾ
കാർഡ്

അംഗം

അധിക

നടത്ത കയാഫണങ്കിൽ,
ബാലൻസ്

കാർഡ്

ഉണ്ടായിരിക്ക ം.

ഇടപാട കൾഫക്കതിഫര

യപയ്്ഫമന്റ്

അക്കൗണ്ടിൽ
കാർഡിഫല

ഇത്

ഫപ്കഡിറ്റ്

ത ടർന്ന ള്ള
പ്കമീകരിക്ക ം.

എന്നിര ന്നാല ം ഈ അധിക ഫപ്കഡിറ്റ് ത കയ്ക്ക് പലിശ
ഫലയിം ഫെയ്ാൻ കഴിയിെ.
C. ബില്ിുംഗ്

ൈർക്ക

സൂെിപ്പിച്ചിട്ട ള്ള

രരിഹാരങ്ങൾ:
ൊർജ്ജ കയളാട്

വിയയാജിക്ക കയാഫണങ്കിൽ,
ദിവസത്തിന ള്ളിൽ
കസ്റ്റമർ

1800

യസ്റ്ററ്റ്ഫമന്
്
റിൽ

കാർഡ്

യസ്റ്ററ്റ്ഫമന്റ്

420

ഫകയറിൽ

1199
വിളിച്ച്

എന്ന

അംഗം

ല ിച്ച്

30

നമ്പറിൽ
ബാങ്കിഫന

അറിയിയക്കണ്ടതാണ്, അങ്ങഫന ഫെയ് ന്നതിൽ വീഴ്്െ
വര ത്ത ന്നത്
ൊർജ്ജ കള ം

യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റിൽ

സൂെിപ്പിച്ചിട്ട ള്ള

നിങ്ങൾ

എൊ

അംഗീകരിച്ചതായി

കണക്കാക്ക ന്നതിന് ഇടയാക്ക ം.
4. വരയ്ടമന്റ് രീൈി:
A. NEFT/IMPS:

യസവിംഗ്്സ്

കാർഡ് അംഗത്തിന് ഏഫതങ്കില ം ബാങ്കിൽ
അക്കൗണ്ട്

ഉഫണ്ടങ്കിൽ,

അയേഹത്തിന്

അഫെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫമാത്ബൽ ബാങ്കിംഗ് അഫെങ്കിൽ
ഇന്റർഫനറ്റ്

ബാങ്കിംഗ്

വഴി

ഓൺത്ലനായി

പണമടയ്ക്കാവ ന്നതാണ്
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i. ഫെഡറൽ

ബാങ്ക്

ഫവബ്ത്സറ്റ്.

Www.federalbank.co.inഎന്നതിൽ യലാഗിൻ ഫെയ് ക
ii. ഫപ്കഡിറ്റ് നമ്പറിന്ഫറ ഗ ണയ ാക്തൃ വിശദാംശങ്ങൾ
യെർക്കല ം ത ക യനരിട്ട് ത്കമാറല ം
യപര്: കാർഡിഫല യപര്
ബാങ്കിന്ഫറ യപര്: ഫെഡറൽ ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ട് നം.: കാർഡ് നമ്പർ
IFSC: FDRL00CARDS
പ്ബാഞ്ച് ഫലായക്കഷൻ: ആല വ

B. ഓവട്ടാ

ടഡബിറ്റ്:

ബാങ്കിൽ

ഒര

കാർഡ്

അംഗത്തിന്

യസവിംഗ്്സ്

അയേഹത്തിന്/അവർക്ക്

അക്കൗണ്ട്

യസവിംഗ്സ്
്

ഫെഡറൽ
ഉഫണ്ടങ്കിൽ,

അക്കൗണ്ട്

വഴി

പണമടയ്യക്കണ്ട തീയതിയിൽ എൊ മാസവ ം അത്തരം
അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് യപയ്ഫമന്റ് ഫഡബിറ്റ് ഫെയ്ാന ള്ള
നിർയേശം യരഖാമൂലം നൽകാം.
C. ടചക്ക് / പ്ഡാ

്റ്റ്: “ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡ് നം.
എന്ന

XXXXXXXXXXXXXXXXX”
അഫെങ്കിൽ

പ്ഡാെ്റ്റ്

യപരില ള്ള

കളേൻ

ഒര

ഫെക്ക്

യബാക്്സിൽ

ഇട ക

അഫെങ്കിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ശാഖകളിഫല കൗണ്ടറിൽ
നൽക ക.

ഔട്ട്യസ്റ്റഷൻ
്

അതായത്

െില

ഫെക്ക കൾ

നിർദിഷ്്ട

പ്ഡാെ്റ്റ കൾ,

/

നഗരങ്ങളിലൊഫതയ ള്ള

നഗരങ്ങളിൽ (കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാങ്ക് തീര മാനിക്ക ന്ന
അത്തരം

വയക്തമാക്കിയിട്ട ള്ള

അ യർത്ഥിക്ക ന്ന

നഗരങ്ങള ഫട

പേം

ഫകാട യക്കണ്ടതായ

ലിസ്റ്റ്

ല യമാക ന്നതാണ്)

ഫെക്ക കൾക്ക്

പ്ഡാെ്റ്റ കൾക്ക്

/

യപ്പാസസ്സിംഗ് െീസ് ഉണ്ടായിരിക്ക ന്നതാണ്.
ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഫെക്കിന്ഫറ ലിയറൻസിന ള്ള TAT - 1
പ്പവൃത്തി ദിവസം.
മഫറ്റാര

ബാങ്ക്

നിർവഹണം

ഫെക്കിന്ഫറ

ലിയറൻസിന ള്ള

അടിസ്ഥാനമാക്കി

3

-

5

TAT

-

പ്പവൃത്തി

ദിവസങ്ങൾ
D. കയാഷ്:

കാർഡ്

ഉടമയ്ക്ക്

ഫെഡറൽ

ബാങ്കിന്ഫറ

ഏഫതങ്കില ം ശാഖകളിൽ കാർഡ് യപയ്ഫമന്റിന ള്ള പണം
നിയേപിക്കാം.

ശാഖകളിഫല

അത്തരം
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യപയ്്ഫമന്റ കൾക്ക് രൂ. 100 വീതം ഓയരാ യപയ്ഫമന്റിന ം
െീസ് ഈടാക്ക ം.
E. E-NACH: റിസർവ് ബാങ്ക് ഓെ് ഇന്ത്യ വയക്തമാക്കിയിട്ട ള്ള

ഫഡബിറ്റ് ലിയറിംഗ് യസവനഫത്തയാണ് NACH (നാഷണൽ
ഓയട്ടായമറ്റഡ്

ലിയറിംഗ്

ഹൗസ്)

അഫെങ്കിൽ

e-NACH

എന്നത ഫകാണ്ട് അർത്ഥമാക്ക ന്നത്. കാർഡ് അക്കൗണ്ടിഫല
ക ടിശ്ശിക

അടയ്ക്ക ന്നതിൽ

സൗകരയഫമാര ക്ക ന്നതിന്

കാർഡ് ഫമമ്പർ നൽക ന്ന യരഖാമൂലമ ള്ള സമ്മതമാണിത്.

5. റിവാർഡ് വരായിന്റ കൾ:
റിവാർഡ്

യപായിന്റ കൾ

എന്റർത്പ്പസ്

തലത്തിൽ

നിയപ്ന്ത്ിക്കഫപ്പട ം, അതിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്ഫറ ഫപ്കഡിറ്റ്
കാർഡ കൾ,

ഫഡബിറ്റ്

ഫമാത്ബൽ

ബാങ്കിംഗ്

ഫെലവഴിക്കല കൾ

കാർഡ കൾ,
ൊനല കളിൽ

വഴി

ഇന്റർഫനറ്റ്

ബാങ്കിംഗ്,

നിന്ന ള്ള

റീഫടയിൽ

സമാഹരിക്ക ന്ന

എൊ

റിവാർഡ്

യപായിന്റ കള ം ഉൾഫപ്പട ം. റിവാർഡ് യപായിന്റ് ഘടന താഫഴ
നൽകിയിരിക്ക ന്ന :
കാർഡിന്ഫറ ഫെലവഴിക്ക ന്ന
യപര്
രൂപയ്ക്ക മ ള്ള
യപായിന്റ കൾ
Signet
ഫെലവഴിക്ക ന്ന
200
രൂപയ്ക്ക
യപായിന്റ്
Imperio
ഫെലവഴിക്ക ന്ന
150
രൂപയ്ക്ക
യപായിന്റ്
Celesta
ഫെലവഴിക്ക ന്ന
100
രൂപയ്ക്ക
യപായിന്റ്
a) കയാഷ്,

ഇന്ധനത്തിന ള്ള

യലാഡിംഗ്

ഇടപാട കൾ

ഓയരാ

ഓയരാ
ം
1
ഓയരാ
ം
1
ഓയരാ
ം
1

ഫെലവഴിക്കല കൾ,

ഇ-വാലറ്റ്

എന്നിവയ്ക്ക്

റിവാർഡ്

യപായിന്റ കൾ ല ിക്കിെ.
b) ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡിൽ അടവ ബാക്കിയയാ സസ്ഫപൻഷയനാ
ക ടിശ്ശികയയാ ഉഫണ്ടങ്കിൽ അഫെങ്കിൽ വഞ്ചനാപരമായി
പ്പവർത്തനനം

കാർഡ്

യ ക്തിസഹമായി

അക്കൗണ്ടിൽ

നടക്ക ന്നതായി

സംശയിക്ക ന്ന ഫവങ്കിൽ,

റിവാർഡ്
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യപായിന്റ കൾ

റോക്കായനാ

നിർത്തായനാ

ബാങ്കിന്

യപായിന്റ കൾ

താൽക്കാലികമായി

അവകാശമ ണ്ട്.

യനടിഫയങ്കില ം

മരണസമയത്ത ം

റിഡീം

റിവാർഡ്

കാർഡ്

ഫമമ്പറ ഫട

ഫെയ്ത ിട്ടിഫെങ്കിൽ

അവ

നഷ്ടഫപ്പട ം.
6. ക െിശ്ശിക:
A. ബിെിംഗ് യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റിൽ സൂെിപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന തീയതിയിൽ
മിനിമം

തക

അടയ്ക്ക ന്നതിൽ

കാർഡ്

വര ത്തിയാൽ,

അത്

ക ടിശ്ശികയ ഫട

സാഹെരയത്തിൽ,

ഫപ്കഡിറ്റ്

ഫമമ്പർ

ക ടിശ്ശികയായി

ഇൻെർയമഷൻ

വീഴ്്െ

കണക്കാക്ക ം.

ക ടിശ്ശിക

റിയപ്പാർട്ട്

ബയൂയറാകളിയലയക്കാ

നിയമം

അംഗീകരിച്ച മറ്റ് ഏജൻസികൾയക്കാ ത്കമാറാൻ ബാങ്കിന്
സാധിക്ക ന്നതാണ്.
യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റിൽ
തമ്മില ള്ള

ബിെിംഗ്

തീയതിയ ം

സൂെിപ്പിച്ചിട്ട ള്ള

സമയ

ബിെിംഗ്

യപയ്്ഫമന്റ്

കാലയളവ്

ഒര

തീയതിയ ം

കാർഡ്

ഫമമ്പഫറ

ക ടിശ്ശികക്കാരനായി റിയപ്പാർട്ട് ഫെയ് ന്നതിന ള്ള അറിയിപ്പ്
കാലയളവായി

കണക്കാക്ക ന്ന .

സൗകരയങ്ങഫള

ഫപ്കഡിറ്റ്

നിയപ്ന്ത്ിക്ക ന്ന

നിബന്ധനകള ം

സൈിഫമന്ററി

കാർഡ്

വയവസ്ഥകള ം

കാർഡ്

ഉടമകൾക്ക ം

ബാധകമാണ്.
B. ക ടിശ്ശിക റിയപ്പാർട്ട് പിൻവലിക്ക ന്നതിന ള്ള നടപടിപ്കമവ ം
ക ടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കിയതിന് യശഷം ക ടിശ്ശിക റിയപ്പാർട്ട്
പിൻവലിക്ക ന്ന കാലയളവ ം.
ബാങ്ക് എൊ മാസവ ം കാർഡ് ഫമമ്പറ ഫട ഡാറ്റ ഫപ്കഡിറ്റ്
ബയൂയറായ്ക്ക് സമർപ്പിക്ക ന്ന

(ഇന്ത്യയിൽ). ഈ ഡാറ്റയിൽ

മ ൻ മാസഫത്ത ക ടിശ്ശികക്കാര ം നിലവില ള്ളവര മായ എൊ
കാർഡ്

ഉടമകള ഫടയ ം

തിരിച്ചടവ്

സ്റ്റാറ്റസ്

ഉൾഫപ്പട ന്ന .

സമർപ്പിക്ക ന്ന ഡാറ്റ ബയൂയറാകൾ അവര ഫട ഫസർവറ കളിൽ
മഫറ്റാര മ പ്പത് ദിവസത്തിന ള്ളിൽ അപ്്യലാഡ് ഫെയ് ം.
C. മയറ്റഫതങ്കില ം

വായ്്പ

ഉപയയാഗഫപ്പട ത്ത ന്ന
വര ത്ത ന്ന

ധനകാരയ/

/

കാർഡ്

സന്ദർ ത്തിൽ

അവസാനിപ്പിക്കാന ള്ള

ഫപ്കഡിറ്റ്

ഫമമ്പർ

ഫപ്കഡിറ്റ്

സൗകരയം

അത്

ക ടിശ്ശിക

കാർഡ്

സൗകരയം

അവകാശം

ബാങ്കിൽ

നിേിപ്തമാഫണന്നത് കാർഡ് ഫമമ്പർ അംഗീകരിക്ക ന്ന .
D. കാർഡ്

ഫമമ്പറ ഫട

സാഹെരയത്തിൽ

മരണത്തിന്ഫറ/പ്പാപ്തിക്ക റവിന്ഫറ

ക ടിശ്ശിക

തിരിച്ച പിടിക്കൽ:

കാർഡ്
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ഫമമ്പറ ഫട

പിന്ത് ടർച്ചക്കാർ/യനാമിനികൾ/നിയമപരമായ

അവകാശികൾ/രോധികാരി
അടയ്ക്ക ന്നതിന ള്ള

എന്നിവർക്ക്

അറിയിപ്പ ം

ക ടിശ്ശിക

ക ടിശ്ശിക

സംബന്ധിച്ച

എൊ വിവരങ്ങൾക്ക ം നൽകിയതിന യശഷം ബാധകമായ
നിയമങ്ങൾക്ക് അന സൃതമായിരിക്കണം ഇത്.
E. നിലവാരമിൊത്ത/

സംശയാസ്്പദമായ/യലാസ്

NPA-

യിയലക്ക ള്ള വി ാകീകരണം ബാങ്കിന്ഫറ ഫമാത്തത്തില ള്ള
എക്സ്യപാഷറില ടനീളം

സംയയാജിത

സ രോ

വി ജനഫത്തയ ം ബാങ്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ വയക്തമാക്ക ന്ന
പ്പായ

നിയമങ്ങഫളയ ം

അടിസ്ഥാനമാക്കി

ത്കകാരയം

ഫെയ് ം.
ക ടിശ്ശികയ ഫട
ഏഫതങ്കില ം

സാഹെരയത്തിൽ,

ക ടിശ്ശിക

കാർഡ്

തീർപ്പാക്കാൻ

അക്കൗണ്ടിഫല

കാർഡ്

ഫമമ്പർക്ക്

കാലാകാലങ്ങളിൽ യപാസ്റ്റ് വഴിയയാ ഫടലിയൊൺ വഴിയയാ
ഇ-ഫമയിൽ

വഴിയയാ

ഓർമ്മഫപ്പട ത്തല കൾ
ക ടിശ്ശിക

ഫമയസജിംഗ്

SMS

അയയ്ക്ക ം

ഓർമ്മിപ്പിക്ക ന്നതിന ം

പിരിഫച്ചട ക്ക ന്നതിന മായി

വഴിയയാ

ഒപ്പം/അഫെങ്കിൽ

ത ടരയനവഷണത്തിന ം

മൂന്നാം

കേികഫള

ഏർഫപ്പട ത്ത ം. ഇങ്ങഫന നിയമിക്കഫപ്പട ന്ന ഏഫതാര മൂന്നാം
കേിയ ം

ക ടിശ്ശിക

പിരിക്ക ന്നതിൽ

ഫപര മാറ്റച്ചട്ടം

പൂർണ്ണമായ ം പാലിക്കണം.
7. ത്കവശാവകാശും:
A. കാർഡ് അക്കൗണ്ടിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയ ള്ള ത ക

നിർയേശിച്ചിട്ട ള്ള

സമയത്തിന ള്ളിൽ

തിരിച്ചടയ്ക്ക ന്നിഫെങ്കിൽ,
അറിയിഫപ്പാന്ന ം

ബാങ്കിന്

നൽകാഫത,

ഏത്

കാർഡ്

സമയത്ത ം
ഫമമ്പറ ഫട

ഒപ്പം/അഫെങ്കിൽ ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഫമമ്പറ ഫട യപരിൽ
ബാങ്കിന്ഫറ ഏഫതാര അക്കൗണ്ടില ം/കസ്റ്റഡിയില ം ഉള്ള
മ ഴ വൻ

സമ്പാദയവ ം

ത്കവശംവയ്ക്കാന ം

അവകാശഫപ്പട ത്താന ം അവകാശമ ണ്ടായിരിക്ക ം.
B. റിഫഡംഷൻ തീർപ്പാക്ക ന്ന സമയത്ത് ല യമായ റിവാർഡ്

യപായിന്റ കൾ

ഇടപാടിന്

ആവശയമായ

യപായിന്റ കളില ം ക റവായിരിക്ക ന്ന സാഹെരയത്തിൽ,
ഉപയ ാക്താവിന്ഫറ കാർഡ്/അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക റവ ള്ള
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തക

ഫഡബിറ്റ്

ഫെയ്ാന ള്ള

അവകാശം

ബാങ്കിൽ

നിേിപ്തമാണ്.
C. സ രേിത

ഫപ്കഡിറ്റ്

അന വദിക്ക ന്ന

കാർഡിനായി,

ഫപ്കഡിറ്റ്

ഉപയ ാക്താവിന്ഫറ
ത്കവശാവകാശം

ഉപയ ാക്താവിന്

കാർഡിന്

യടം

എതിരായി

ഫഡയപ്പാസിറ്റിൽ

നിശ്ചയിക്കഫപ്പട ം.

ഉപയ ാക്താവ്

ക ടിശ്ശികയ ള്ള മ ഴ വൻ ത കയ ം തീർക്ക കയ ം ബാങ്കിൽ
ല യമായ ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ട് യലാസ് ഫെയ് കയ ം
ഫെയ്ത ാൽ ത്കവശാവകാശം നീക്ക ന്നതാണ്.
8. കാർഡ് അുംഗൈവും അവസാനിപ്പിക്കൽ/റദ്ദാക്കൽ:
മ ൻകൂർ അറിയിപ്പ് നൽകിഫക്കായണ്ടാ അൊഫതയയാ കാർഡ്
ഫമമ്പർക്ക്

എയപ്പാൾ

അവസാനിപ്പിക്കാൻ

ഫപ്കഡിറ്റ്

കാർഡ്

തീര മാനിക്കാം.

ഒഴിവാക്ക ന്നതിനായി,
ശാശവതമായി

യവണഫമങ്കില ം
യഹായളാപ്ഗാമ ം
നാല്

ദ ര പയയാഗം

മാഫെറ്റിക്

നശിപ്പിക്കഫപ്പട ന്ന ഫവന്ന്

കാർഡ്

അക്കൗണ്ട്
സ്പ്ടിപ്പ ം

ഉറപ്പാക്ക ന്നതിന്

കഷണങ്ങളായി

മ റിക്കാൻ

നിർയേശിക്ക ന്ന . 2nd Floor, Parackal Towers, Federal Bank, Operations
Department, Parur Junction, Aluva, Ernakulam, Kerala, India, 683108 ” എന്ന
വിലാസത്തിൽ കാർഡ് നമ്പർ സഹിതം സൂെിപ്പിച്ച് യരഖാമൂലം
അറിയിപ്പ്

നൽക ന്നതിലൂഫട

കാർഡ്

അംഗതവം

അവസാനിപ്പിക്കാം.

Fedmobile,

ഫമമ്പർക്ക്
Fednet

കാർഡ്

അഫെങ്കിൽ

ബാങ്കിന്ഫറ യകാൺടാക്റ്റ് ഫസന്റർ വഴിയ ം ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡ്
റോക്കാൻ കാർഡ് ഫമമ്പർക്ക് അ യർത്ഥിക്കാം. പ്പസ്ത ത കാർഡ്
അക്കൗണ്ട മായി ബന്ധഫപ്പട്ട ള്ള മ ഴ വ ക ടിശ്ശികയ ം ബാക്കി
നിൽക്ക ന്ന ത കയ ം ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് ല ിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ
മാപ്തയമ അവസാനിപ്പിക്കൽ പ്പാബലയത്തിൽ വരികയ ള്ളൂ.
ഫപ്കഡിറ്റ്

കാർഡ്

യപ്പാപ്ഗാം

യലാഷറിന്ഫറ

സന്ദർ ത്തിൽ

അഫെങ്കിൽ ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡ് പ ത ക്ക ന്ന സമയത്ത്, ഫെഡറൽ
ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് അതിന്ഫറ സവന്ത്ം വിയവെനാധികാരത്തിൽ
കാർഡ്

ഫമമ്പർ

നിലവിൽ

ത്കവശം

തരത്തിൽ നിന്ന് വയതയസ്തമായ ഒര
അവകാശമ ണ്ട്.
പരിധികള ം
ഫെഡറൽ

ഏത്

കയാഷ്
ബാങ്ക്

ഫപ്കഡിറ്റ്

കാർഡ്

കാർഡ് തരം നൽകാൻ

കാർഡില മ ള്ള

പരിധികള ം

ലിമിറ്റഡിന്ഫറ

വച്ചിട്ട ള്ള

ഏഫതാര

ഫപ്കഡിറ്റ്

സമയത്ത ം

വിയവെനാധികാരത്തിൽ

ഫപട ന്നതാണ്.
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യലാഷറിന്ഫറ/പ ത ക്കലിന്ഫറ
ഏഫതങ്കില ം

പകരം

സമയത്ത്

കാർഡിനായി

നൽക ന്ന

കാർഡ്

അയപേ

സാധ തയ ള്ളതായി ത ടര ം.
9. കാർഡിന്ടറ നഷ്്െടപ്പെൽ/വമാഷണും/ദ ര രവയാഗും:
കാർഡ്

നഷ്ടഫപ്പടൽ/യമാഷണം/ദ
്
ര പയയാഗം

എന്നിവയ ഫട

സാഹെരയത്തിൽ, അക്കാരയം 1800 420 1199 എന്ന നമ്പറിൽ
കസ്റ്റമർ

ഫകയറിൽ

ഫമാത്ബൽ

നമ്പറിൽ

ബാങ്കിംഗ്/ഇന്റർ
ബാങ്ക്

വിളിയച്ചാ

നിന്ന്

ബാങ്കിംഗ്

ത ടർന്ന്

നിങ്ങള ഫട

കാർഡ്

രജിസ്റ്റർ

മാപ്തം

വഴിയയാ

ഫെയ്ത

ഫമാത്ബൽ

അറിയിയക്കണ്ടതാണ്.

സസ്ഫപൻഡ്

ഫെയ് ം.

ബാങ്ക്

ആവശയഫപ്പട യമ്പാൾ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്ക ന്നതിന്
കാർഡ് ഫമമ്പർ പ്പായദശിക യപാലീസ് യസ്റ്റഷനിൽ ഒര FIR െയൽ
ഫെയയ്ണ്ടതാണ്.

കാർഡിന്ഫറ

കാർഡിന്ഫറ

യമാഷണം

സ രേയ്ക്ക ം

ഇടപാട കൾക്ക ം

കാർഡ്

ഉത്തരവാദിയായിരിക്ക ം.
റിയപ്പാർട്ട്

കാർഡ്

ഉപയയാഗിച്ച ള്ള

ഫമമ്പർ

പ്പാഥമികമായി

നഷ്ടഫപ്പടൽ/യമാഷണം/യകട
്
പാട്

ഫെയ്ത തിന്

യശഷം

ഇടപാടിന്/ഇടപാട കൾക്ക്

ഏഫതങ്കില ം

കാർഡ്

ബാധയസ്ഥനായിരിക്ക ന്നതെ.

ഫമമ്പർ

എന്നിര ന്നാല ം,

നഷ്ടഫപ്പടൽ/യമാഷണം/യകട
്
പാട്
സമയവ മായി

ഉൾഫപ്പഫട

അത്തരം

റിയപ്പാർട്ട്

ബന്ധഫപ്പട്ട്

ഫെയ് ന്ന

ഒപ്പം/അഫെങ്കിൽ

നഷ്ടഫപ്പടൽ/യമാഷണം/യകട
്
പാട് റിയപ്പാർട്ട് ഫെയ്ത തിന് യശഷം
കാർഡിൽ

നടത്ത ന്ന

ഇടപാട കള മായി

എഫന്ത്ങ്കില ം

തർക്കമ ണ്ടാക ന്ന

ബന്ധഫപ്പട്ട്

സാഹെരയത്തിൽ, അത്തരം

സമയം അഫെങ്കിൽ തർക്കമ ള്ള ഇടപാട കള ഫട ആധികാരികത
തിട്ടഫപ്പട ത്താന ള്ള അവകാശം ബാങ്കിന ണ്ട്.
കാർഡ് ഫമമ്പറ ഫട താൽപരയം സംരേിക്ക ന്നതിന ം കാർഡ്
അക്കൗണ്ടിൽ

ഏഫതങ്കില ം

വിധത്തില ള്ള

ദ ര പയയാഗം

ഒഴിവാക്ക ന്നതിന ം ഇടയായിട്ട ഫണ്ടന്ന് സംശയിക്ക ന്ന ഫപ്കഡിറ്റ്
കാർഡ് യലാക്ക് ഫെയ്ാന ള്ള അവകാശം ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ
നിേിപ്തമാണ്.

യലാക്ക്

ഫെയ്ത ിട്ട ള്ള

കാർഡ്

ഏഫതങ്കില ം

ഇടപാടിന്/ഇടപാട കൾക്ക് ഉപയയാഗിക്കാൻ കാർഡ് അംഗത്തിന്
കഴിയിെ, 7 (ഏഴ്) പ്പവൃത്തി ദിവസത്തിന ള്ളിൽ ഒര
കാർഡ്

ല ിക്ക ന്നതാണ്.

അപകടസാധയത

സംബന്ധിച്ച്

സാധയതയ ള്ള
ബാങ്ക്

പകരം

വഞ്ചനയ ഫട

അറിയിച്ച

യശഷവ ം

കാർഡ് അൺയലാക്ക് ഫെയ്ാൻ കാർഡ് ഫമമ്പർ അ യർത്ഥിക്ക ന്ന
സാഹെരയത്തിൽ,

വഞ്ചനാപരമായ

ഉപയയാഗത്തിന്ഫറയയാ
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മയറ്റതിന്ഫറഫയങ്കില യമാ
ഫെയ്ഫപ്പട ന്ന
ഫെഡറൽ

യപരിൽ അതിന്

ഏഫതങ്കില ം
ബാങ്ക്

യശഷം

റിയപ്പാർട്ട്

വഞ്ചനാപരമായ

ഇടപാട കൾക്ക്

തരത്തില ള്ള

ബാധയതയയാ

ഒര

ഉത്തരവാദിത്തയമാ വഹിക്ക ന്നതെ.
10. രരാൈി ടസൽ:
"ഞങ്ങള ഫട യസവനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തിയിഫെങ്കിൽ,
നിങ്ങള ഫട ആവലാതി i) www.federalbank.co.in എന്നതിഫല പരാതി
യൊം സന്ദർശിച്ച് അഫെങ്കിൽ ii) ഞങ്ങള ഫട 18004201199 എന്ന
കസ്റ്റമർ
ഫകയർ
നമ്പറിൽ
വിളിച്ച്
അഫെങ്കിൽ
iii)
contact@federalbank.co.in എന്നതിൽ ഇഫമയിൽ അയച്ച് നിങ്ങൾക്ക്
രജിസ്റ്റർ ഫെയ്ാവ ന്നതാണ്.

ഞങ്ങള മായ ള്ള നിങ്ങള ഫട എൊ

ആശയവിനിമയങ്ങളില ം, നിങ്ങള ഫട മ ഴ വൻ ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡ്
നമ്പറ ം സൂെിപ്പിക്ക ക."
11. ബാങ്കിന്ടറ രൂർണ്ണമായ വരാേൽ വിൊസും:
The Federal Bank Ltd, 2nd Floor, Parackal Towers, Federal Bank, Operations
Department, Parur Junction, Aluva, Ernakulam, Kerala, India, 683 102
12. രരാൈി രരിഹാരത്തിന ള്ള വൊൾ പ്

ീ നമ്പർ:

ഞങ്ങള ഫട യസവനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തിയിഫെങ്കിൽ,
ഞങ്ങള ഫട യടാൾ പ്െീ നമ്പറായ 1800-420-1199/1800-425-1199/04842630994 (വിയദശ യകാള കൾക്ക്) നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങള ഫട പരാതി
രജിസ്റ്റർ ഫെയ്ാം.
13. ട

മ (വിവദശ നാണയവിനിമയ നിയപ്രണ നിയമും.)

A. RBI-യ ഫട എക്സ്യെഞ്ച് കൺയപ്ടാൾ ഫറഗ യലഷൻസ്, വിയദശ
നാണയവിനിമയ നിയപ്ന്ത്ണ നിയമം, 1999 എന്നിവയ ൾഫപ്പഫട
ബാധകമായ
പ റഫത്ത

നിയമത്തിന്

ഇടപാടിന്

കാർഡ്

അന സൃതമായി
ഉപയയാഗിക്കണം,

ഇന്ത്യയ്ക്ക്
അങ്ങഫന

ഫെയ് ന്നതിൽ ഏഫതങ്കില ം വീഴ്്െ വര ത്ത ന്നത്, നിങ്ങൾക്ക്
എതിരായ ശിോ നടപടികൾക്ക് ഇടയാക്കാം.
B. ഇലക്യപ്ടാണിക് / ഇന്റർഫനറ്റ് യപ്ടഡിംഗ് യപാർട്ടല കളിലൂഫട
വിയദശ യൊറക്്സ് യപ്ടഡിംഗിയലക്ക് യനരിയട്ടാ അൊഫതയയാ
പണമടയ്ക്കാൻ ഫപ്കഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയയാഗിക്കാൻ കഴിയിെ.
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ഫറഗ യലറ്ററി

മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾ

വിലക്കിയിരിക്ക ന്ന .
ഞങ്ങള ഫട

കൂട തൽ

അന സരിച്ച്

വിവരങ്ങൾക്ക്,

ഫവബ്ത്സറ്റായ

ഇത്

ദയവായി

www.federalbank.co.in

സന്ദർശിക്ക ക.
C. ഇന്ത്യയില ം

വിയദശത്ത ം

ഉപയയാഗിക്കാൻ

സാധ വാണ്. എന്നിര ന്നാല ം, യനപ്പാളില ം

കാർഡ്

ൂട്ടാനില ം വിയദശ

കറൻസി ഇടപാട കൾ നടത്താൻ ഇതിന് സാധ തയിെ.
D. NRI ഉപയ ാക്താക്കൾക്ക് മാപ്തമായി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് NRE /
NRO അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 100% തിരിച്ചടവ് നിർബന്ധമായ ം
ഓയട്ടായപ യമാഡ് വഴി നടയത്തണ്ടതാണ്.
E. NRI

ഉപയ ാക്താക്കള ഫട

കാരയത്തിൽ

കയാഷ്

യപയ്്ഫമന്റ്

സവീകരിക്കിെ.
14. കാർഡ്

അക്കൗണ്ടിടെ

അനധികൃൈ

ഇെക്വപ്ൊണിക്

ബാങ്കിുംഗ് ഇെരാെ കൾ
A. ഉപയ ാക്താവിന്
യരഖകളിൽ
എഫന്ത്ങ്കില ം

ല യമായ

ഏഫതങ്കില ം

ഇടപാട കളിൽ

ബാലൻസ്

/

ഫപാര ത്തയക്കട കൾ

ദിവസത്തിന ള്ളിൽ

യസ്റ്ററ്റ്്ഫമന്റിൽ

ഉപയ ാക്താവ്

/

വിവരങ്ങളിൽ

ഉഫണ്ടങ്കിൽ,
യരഖാമൂലം

ഏഴ്

(7)

ബാങ്കിഫന

അറിയിയക്കണ്ടതാണ്.
B. ഏഴ് (7) പ്പവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് വിവരം ബാങ്കിന്
ല ിക്ക ന്നഫതങ്കിൽ, ബാങ്ക് ഫവബ്ത്സറ്റിൽ ല യമായ ബാങ്ക്
യബാർഡ്

അംഗീകരിച്ചിട്ട ള്ള

നയം

അന സരിച്ച്

ഉപയ ാക്താക്കള ഫട ബാധയത നിർണ്ണയിക്കഫപ്പട ം.
C. ഇലക്്യപ്ടാണിക്ക്

അഫെങ്കിൽ

യരഖാ

പ്പതിപാദിച്ചിട്ട ള്ള

വയവസ്ഥകൾക്ക ം

അന സൃതമായി

ബാങ്ക്

നിർയേശങ്ങള ഫടയ ം
യരഖകള ം

മറ്റ്

രൂപത്തിൽ

നിബന്ധനകൾക്ക ം

സൂേിക്ക ന്ന

നിങ്ങള ഫട

വിശദാംശങ്ങള ഫടയ ം

(നടത്തിയയതാ

ഇവിഫട

സവീകരിച്ചയതാ

എൊ
ആയ

യപയ്്ഫമന്റ കൾ ഉൾഫപ്പട ന്ന , അത്തരം നിർയേശങ്ങള ഫടയ ം
വിശദാംശങ്ങള ഫടയ ം

നിർണ്ണായക

ഫതളിവായി

കണക്കാക്ക ം.
D. റിയപ്പാർട്ട് ഫെയ് ന്ന സമയം ഒപ്പം/അഫെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ
നടത്ത ന്ന ഇടപാട്/കൾ അഫെങ്കിൽ പ്പസ്ത ത അക്കൗണ്ട മായി
ബന്ധഫപ്പട്ട

മയറ്റഫതങ്കില ം

വിഷയം

എന്നിവയ മായി

ബന്ധഫപ്പട്ട് എഫന്ത്ങ്കില ം തർക്കമ ണ്ടാക്ക ന്ന സന്ദർ ത്തിൽ,
തർക്കമ ള്ള

ഇടപാടിന്ഫറ

സമയവ ം

ഒപ്പം/അഫെങ്കിൽ
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ആധികാരികതയ ം
ബാങ്കിൽ

ഉറപ്പ വര ത്താന ള്ള

നിേിപ്തമായിരിക്ക ം.

കാരണം

നിങ്ങള ഫട

മൂന്നാം

അവകാശം
കേി

കാർഡ്

വഞ്ചന

അക്കൗണ്ടിഫല

അംഗീകൃതമൊത്ത ഇടപാട കൾക്ക ള്ള നിങ്ങള ഫട ബാധയത
അഫെങ്കിൽ

നിങ്ങള ഫട

വഞ്ചനാപരമായ

ഇടപാടില ള്ള

"ഉപയ ാക്തൃ

പരിരേണം-

ഇലക്യപ്ടാണിക്ക്
എന്ന

അറിയവാഫടയൊത്ത

പരിമിത

സർക്ക ലറിൽ

മാർഗ്ഗനിർയേശങ്ങൾ
കാലാകാലങ്ങളിൽ

ബാധയത

അംഗീകൃതമൊത്ത

ഉപയ ാക്താക്കള ഫട

RBI

ഏഫതങ്കില ം

നിങ്ങള ഫട

ബാധയത"

നൽകിയിരിക്ക ന്ന
അന സരിച്ചായിരിക്ക ം.

യ ദഗതി

മാറ്റങ്ങൾ

വര ത്ത ന്ന

നിയമങ്ങളിഫല

ബാധകമാക ന്നത ം

ആ

സമയം

ബാധയതഫപ്പട ന്നത മാണ്.
15. ടവളിടപ്പെ ത്തൽ:
കാർഡ് ഫമമ്പർ, തിരിച്ചടവ് െരിപ്തം മ തലായവ സംബന്ധിച്ച്
ല യമായ

എൊ

വിവരങ്ങള ം,

ബയൂയറാകൾയക്കാ

നിയമം

ഏജൻസികൾയക്കാ
യൊയട്ടാപ്ഗാെ കൾ
യരഖകള ം

മറ്റ്

ത്കമാറ ന്നതാണ്.

ഉൾഫപ്പഫടയ ള്ള

കമ്പനികളിൽ

ഇൻെർയമഷൻ

അംഗീകരിച്ചിട്ട ള്ള

ബാങ്ക്

നിലനിർത്താന ള്ള

ബാങ്ക്/പ്ഗൂപ്പ്

ഫപ്കഡിറ്റ്

അയപോ

യൊമ കള ം

അവകാശം

ഫെഡറൽ

നിേിപ്തമാണ്,

അത്

തിരിഫക

നൽക ന്നതെ.
16. ഏറ്റവ ും

പ്രധാനടപ്പട്ട

വയവസ്ഥകള ും

നിബന്ധനകള ും

പ്രാവദശിക ഭ്ാഷകളിൽ
പ്പായദശിക

ാഷകളിൽ MITC-യിൽ ല യമായ വിവരങ്ങൾക്കായി

www.federalbank.co.in

സന്ദർശിക്ക ക,

ല യമായ

ഓപ്്ഷന കൾ

1)

ഹിന്ദി, 2) മലയാളം
www.federalbank.co.in-ൽ പ്പായദശിക

ാഷകളിൽ ല യമായ ഏറ്റവ ം

പ്പധാനഫപ്പട്ട വയവസ്ഥകള ം നിബന്ധനകള ം ഏറ്റവ ം പ്പധാനഫപ്പട്ട
നിബന്ധനകള ഫടയ ം വയവസ്ഥകള ഫടയ ം ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിന്ഫറ
പ്പതിനിധീകരണമാഫണന്നത് മനസ്സിലാക്ക ന്നതായി കാർഡ് ഫമമ്പർ
ഇതിനാൽ സ്ഥിരീകരിക്ക ന്ന .
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ഏറ്റവ ം പ്പധാനഫപ്പട്ട വയവസ്ഥകള ഫടയ ം നിബന്ധനകള ഫടയ ം
ഇംഗ്ലീഷിഫലയ ം പ്പായദശിക
എഫന്ത്ങ്കില ം

ാഷകളിഫലയ ം ഫടക്്സ്റ്റ കൾ തമ്മിൽ

ഫപാര ത്തയക്കട്

ഫടക്്സ്റ്റിനായിരിക്ക ം

ഉണ്ടായാൽ,

ഇംഗ്ലീഷില ള്ള

സാധ തയ ണ്ടായിരിക്ക ന്നത ം

കാർഡ്

ഫമമ്പർക്ക് ബാധയതയ ണ്ടായിരിക്ക ന്നത ം.

നിരാകരണം:
*ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് സവന്ത്ം വിയവെനാധികാരത്തിൽ, അതിന്ഫറ
ഉൽപ്പന്നങ്ങള മായി

ബന്ധഫപ്പട്ട്

ബാഹയ

ദാതാവിന്ഫറ/ദാതാക്കള ഫട
ഏജന്റിന്ഫറ/ഏജന്റ മാര ഫട
അഫെങ്കിൽ

യസവന
അഫെങ്കിൽ

യസവനങ്ങൾ

അതയാവശയമായത്

ആവശയാന സരണം
യപാഫലയ ം

ഉപയയാഗിക്കാവ ന്നതാണ്.
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