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સૌથ્ ્હત્વ �ૂ ર િનય્ો અનમ શ્તો 

A. �મની પાસે RBL બ�ક �લિમટ�ડ (અગાઉ: રતનાકર બ�ક �લિમટ�ડ) ("બ�ક" અથવા "RBL બ�ક") �ુ ંબ�ક દારા 

�ર� કરવામા ંઆવેલ કોઈપણ પકાર�ુ ંક�રડટ કાડા ("ક�રડટ કાડા") વતામાનમા ંઅને માન્ હો્ તેવા 

ભારતના તમામ િનવાસીઓ ને "સૌથી મહતવવ �ણા ્રતો અને ્રતો" ("MITC") લા� ુપડ� છે. � ત્ા ંલા� ુ

પડતા િન્મો અને ્રતો અ�સુાર વધારાના િન્મો અને ્રતોના સમાવે્ સાથે છે પણ તેના �ધુી 

મ્ાાર�ત નથી. 

B. કાડામેેબરનો અથા � વ્ય�તએ RBL બ�ક�ુ ંક�રડટ કાડા રવીકા�ુ� છે તે રહ�્ ે. 

C. MITC અને અહ� આપેલી તમામ મારહતી તમામ ક�ડ�ટ કાકાાસ, કાડામેેબસા, ક�ડ�ટ કાકાાસના અરજ�ારો, બ�ક 

ના ગાહકો, સામાન્ જનતાના સભ્ો � બ�ક ના ક�રડટ કાડા ઉતપા�નોમા ંરસ ધરાવતા હો્ તેમને લા� ુ

પડ� છે.  

D. તમામ કાડામેેબસા, ક�ડ�ટ કાકાાસના અરજ�ારો, બ�ક ના ગાહકો, સામાન્ જનતાના સભ્ો � બ�ક ના ક�રડટ 

કાડા ઉતપા�નોમા ંરસ ધરાવતા હો્ તેમને જણાવવામા ંઆવે છે ક� MITC સમ્ સમ્ પર લા� ુકા્�ા 

અ�સુાર બ�ક ની �નુસફ�ના આધાર� ફ�રફારને આધીન છે.   

E. ઉપરો�ત MITC ને બ�ક ના કાડામેેબર કરારના િન્મો અને ્રતો સાથે વાચંી ્કા્ અને તે તેના  

ઉપરાતં છે. 

F. જો િન્મો અને ્રતો તમને અરવીકા ા્ હો્ તો �ૃપા કર� અમને લે�ખતમા ં�ણ કરો અને RBL બ�ક �ુ ં

ક�રડટ કાડા �ુબંક�્ પટી પર અડ� ુતા�ં ુકાપીને ના્ કરો અને તે ક�રડટ કાડા મળ્ાના 10 ર�વસની ��ર 

અમને પરત કરો. 

1.  ફાળ્ૂ્ અનમ જ્ામદા્� 

a) બ�ક એવા અરજ�ારો/ બ�ક ના ગાહકો / સામાન્ જનતાના સભ્ો �મને બ�ક ની ક�રડટ કાડા ઉતપા�નમા ં

રસ હો્ તેમને ક�ડ�ટ કાડાની ફા વણી કર્ે �ઓ સમ્ સમ્ પર લા� ુપડતી બ�ક ની ક�રડટ કાડા 

ફા વણી નીિતમા ં�્ાાવ્ા �જુબ ફા વણી માટ� લા્ક ઠરતા હો્. વ�મુા,ં બ�ક તેની એકમાત અને સવં �ણા 

�નુસફ�થી કોઈપણ કાડામેેબર ને મ�ં�ર કરવામા ંઆવનાર ક�રડટ મ્ાા�ા અને / અથવા રોકડ ઉપાડ 

મ્ાા�ા નન� કર્ે. કાડામેેબરને ક�રડટ મ્ાા�ા અને / અથવા રોકડ ઉપાડ મ્ાા�ા િવિવધ પસગંો પર 

કહ�વામા ંઆવ્ે �મા ંક�ડ�ટ કાડાના ડ�લીવર� સમ્ અને કાડામેેબરના િન્તકાલીન રટ�ટમેનટનો સમાવે્ 

થઈ �્ છે પણ તેના વરુ� ુ ંમ્ાાર�ત નથી. િન્તકાલીન રટ�ટમેનટ બનાવતી વખતે ઉપલબધ ક�રડટ મ્ાા�ા 

અને / અથવા રોકડ ઉપાડ મ્ાા�ા રટ�ટમેનટના એક ભાગ તર�ક� આપવામા ંઆવે છે. અને બ�ક તેની 

�નુસફ� પર કાડામેેબરના એકાઉનટની સમ્ાતંર� સમીકા કર� ્ક� અને ઉ�ત મ્ાા�ા(ઓ) કોઈપણ વ �વા 

� �ચના વગર �તરરક માપ�ંડોના આધાર�  વધાર� અથવા ઘટાડ� ્ક�. � કાડામેેબર તેમની સબંિંધત 



ક�રડટ મ્ાા�ા અને / અથવા રોકડ ઉપાડ મ્ાા�ા વધારવા અથવા ફ�રફાર કરવા માગંતા હો્ તેઓ બ�ક 

દારા માગંવામા ંઆવતા તમામ જ ર� �રતાવેજો સાથે બ�ક ને અર  કર� ્ક� છે. બ�ક તેની એકમાત 

�નુસફ� અને આવા નવા વરુા પાડવામા ંઆવેલા �રતાવેજોને આધાર� ઉ�ત કાડામેેબરની ક�રડટ મ્ાા�ા 

અને / અથવા રોકડ ઉપાડ મ્ાા�ા વધારવા�ુ ં/ ફ�રફાર કરવા�ુ ંપસ�ં કર� ્ક�.       

b) કાડા નો રવીકાર કરવાથી / ક�રડટ કાડા રવાાપ કરવાથી અને તેનો ઉપ્ોગ કરવાથી આ િન્મો અને 

્રતો કાડામેેબરને બધંનકતાા રહ�્ ે. 

c) એડ-ઓન ક�ડ�ટ કાડા ાર� ુકરવાની અર ઓ / િવનતંીઓ ના સમાવે્ સાથે કોાપણ સામગી (માક�રટ�ગ 

સામગી ના સમાવે્ સાથે) બ�ક તરફથી અરજ�ારો / બ�કના ગાહકો / ક�ડ�ટકાડામા ંરસ ધરાવતા સામાન્ 

જનતાના સભ્ો ને ક�ડ�ટ કાડા ાર� ુકરવા માટ� કોઈ ઓફર/ વચન નરહ બને.  

d) બ�ક દારા એડ-ઓન ક�ડ�ટ કાડા ાર� ુકરવામા ંઆવ�ુ ંહો્ તેવા રકરસામા ંપાથિમક કાડામેેબર પાથિમક અને 

એડ-ઓન કાડામેેબર� કર�લા વ્વહારોના સ�ંભામા ંબ�કને �કુવવાની થતી �ુલ રકમ માટ� સવં �ણાપણે 

જવાબ�ાર રહ�્ ે. 

e) બ�કને જ ર પડ� ્ક� ક� અરજ�ારો / બ�કના ગાહકો / ક�રડટકાડામા ંરસ ધરાવતા સામાન્ જનતાના સભ્ો 

બ�કની એકમાત �નુસફ�થી બ�કને જ ર� હો્ અથવા કા્�ા દારા િન્ત કર�લા �રતાવેજો ર�ુ કર� અને 

જમા કરાવે.       

2.  ફ� અનમ ખચર 

a) જોડા્ાન્ ફ� અનમ ્ાિષ�ક ફ� 

બ�ક દારા �ર� કરવામા ંઆવતા િવિવધ ક�રડટ કાડા (ઓ) પર જોડાવાની ફ�, વાિષ�ક ફ� અને નવીકરણ ફ� 

હો્ છે. આવી ફ�સ કાડામેેબર થી કાડામેેબર અને ખાસ વણાન ધરાવતા ક�રડટ કાડા થી ક�રડટ કાડા �ુ�� હોઈ 

્ક� છે. ક�રડટકાડાની અર  કરતી વખતે અને / અથવા આવા ક�રડટકાડાને �ર� કરતી વખતે કાડામેેબરને 

લા� ુપડતી ફ�સ કહ�વામા ંઆવ્ે. વ�મુા,ં � પમાણે લા� ુપડતી હો્ તેવી ફ�સ કાડામેેબરના ખાતામા ં

સીધી ચા� કરવામા ંઆવ્ે અને તે અ�સુાર કાડા રટ�ટમેનટ પર �્ાાવવામા ંઆવ્ે.   

b) ્ોકડ ઉપાડ / એડ્ામસ ફ�સ 

આ કાડામેેબર ભારતમા ંક� િવ��્મા ંએટ�એમ (ઓ) પર આવા એટ�એમ (ઓ) પર ક�રડટ કાડા ની 

�સુગંતતા અ�સુાર રોકડ રકમ ઉપાડવા માટ� ક�રડટ કાડા નો ઉપ્ોગ કર� ્ક� છે.  

આવા તમામ રોકડ ઉપાડ પર ટાન્ક્ન ફ�સ લેવામા ંઆવ્ે અને કાડામેેબરને પછ�ના/ આગામી 

રટ�ટમેનટમા ંબીલ કરવામા ંઆવ્ે. ટાન્ક્ન ફ�સ બેનકના એકમાત �નુસફ�ને આધાર� ફ�રફારને આધીન 

છે. વ�મુા,ં તમામ રોકડ ઉપાડ વ્વહારો ઉપર ઉપાડની તાર�ખથી સવં �ણા અને �િતમ � �કવણી �ધુી 

નાણાક�્ ચાજ�સ લાગે છે. લા� ુપડતા ચાજ�સની િવગતો માટ� કાડામેેબર એગીમેનટમા ં્ેડંલુ ઓફ 



ચાજ�સ અને સૌથી અગત્ની િન્મો અને ્રતોનો �રતાવેજ �ુઓ � માિસક રટ�ટમેનટની પાછ  અથવા 

બ�કની વેબસાઈટ પર આપેલ છે. 

c) શમડ�લુ ઓફ ચાજ�સ અનમ વયાજના દ્ો 

i. સમ્ સમ્ પર લા� ુપડતા તમામ ચાજ�સ અને ફ�સ બ�ક� કાડામેેબર(રો) ને આપેલી સેવાઓ માટ� અને / 

અથવા કાડામેેબસા દારા �કુવણીઓ અથવા અન્થા તેમના તેમના સબંિંધત ક�રડટકાડા એકાઉનટમા ંકરા્ેલ 

� �ક / િવલબં માટ� કાડામેેબસા દારા �કુવવાપાત છે.  

ii. બ�ક સમ્ સમ્ પર કોાપણ/ તમામ ચાજ�સ અથવા ફ�સ (વ્ાજ િસવા્) મા ંફ�રફાર કરવા અથવા 

તેને ્ોગ્ લાગે તેવા નવા ચાજ�સ અથવા ફ�સ �ાખલ કરવા માટ�નો સવં �ણા અિધકાર ધરાવે છે. બ�ક તે 

માટ� કાડામેેબરને ચાજ�સ / ફ�સમા ંઆવા બ�લાવ / ફ�રફાર માટ� ઓછામા ંઓછા ૩૦ ર�વસની વ �વા નોટ�સ 

આપ્ે. અહ� રપપટતા કરવામા ંઆવે છે ક� ઉપરો�ત ચાજ�સ િવ્ે કાડામેેબરને બ�કની સવં �ણાપણે એકમાત 

�નુસફ�થી પસ�ં કરા્ેલ માધ્મ દારા �્ાાવવા/ જણાવવામા ંઆવ્ે. 

iii. કાડામેેબસા(ઓ) તેમના સબંિંધત ક�રડટકાડા આવી � �લ્વિધ�ત �િુવધાઓ મે વવા માટ� �મા ંર�વોડાસ પોગામ, 

પીિમ્ર �લબ પોગામ, ક�ડ�ટ િ્લડ ઈનર્ોરનસ અને રમાટા  બીલ પે પોગામ સમાવે્ થા્ છે પણ તેના વરુ� ુ ં

સીમીત નથી (હવે પછ�થી અહ� સા� �રહક ર�તે  "વૈક�લપક �િુવધાઓ" તર�ક� ઓ ખવામા ંઆવ્ે). આવી 

વૈક�લપક �િુવધાઓને ખાસ લા� ુપડતા િન્મો અને ્રતો અને અહ� નીચે �્ાાવેલ ્ેડંલુ ઓફ 

ચાજ�સમા ંવધાર� ખાસ ર�તે �્ાાવેલ આવા ર�ટસ અને ચાજ�સ પર ઉપરો�ત વૈક�લપક �િુવધાઓ 

કાડામેેબર દારા રવેેછાએ લઈ ્કા્ છે. આથી રપપટતા કરવામા ંઆવે છે ક� કાડામેેબર(ઓ) દારા લેવામા ં

આવનાર વૈક�લપક �િુવધાઓ બ�કમાથંી ઉપાડ ની િવનતંી નરહ કરવા ખાસ રવીકાર પસ�ં કર�ને લેવામા ં

આવે છે. �મા ંબ�ક સબંિંધત તમામ કાડાધારક(કો) માટ�ની કોાપણ પકારની જવાબ�ાર� લીધા વગર 

વૈક�લપક �િુવધાઓ ની જોગવાઈને સર  કર� આપે છે. કોાપણ કાડાધારક(કો) ઉપરો�ત �િુવધાઓ 

લેવાનો િનણા્ કર� તેવા રકરસામા ંસબંધંીત િન્મો અને ્રતો ના લા� ુથવાની પાતતા અને રવીકાર 

માની લેવામા ંઆવ્ે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



શમડ�લુ ઓફ ચાજ�સ (1 મ્, 2014 થ્ લા�)ુ 
તમારા કાડાની ઓ ખ કરવા માટ� �ૃપા કર� તમારા 

નવા RBL EMV ચીપ થી સરક્ ક�ડ�ટકાડાની સાથે મોકલાવેલ વેલકમ લેટર �ુવો. 
 
િ્ગતો ે�ેાન્ય્                                         પલમે�ન્ 

જોડાવાની ફ� કાડાના પકાર પમાણે લા� ુપડતી ફ� � અર  કરતી કરતી વખતે કહ�વામા ંઆવી હતી અને એક વખત ચા� કર� 

��ધા પછ� રટ�ટમેનટમા ં��ખા્ે. 

વાિષ�ક / રરન�અુલ ફ�  . 2000 �ધુી                                   . 4000 �ધુી 

એડ-ઓન કાડા ફ� અને   .  500 �ધુી                                    . 1000 �ધુી 

નાણાક�્ ચાજ�સ (ર�ટ�ઈલ ખર���ઓ 

અને રોકડ)  

એપીઆર ૩.5% પી.એમ �ધુી (42% પી.એ) 

ક�્ એડવાનસ ટાન્ક્ન ફ� રોકડ રકમના 2.5% (મીની. 300)  

કોલ-એ-ડારટ ફ� ડારટ રકમના 2.5% (મીની. 300) 

કાડા બ�લ�ુ ં(ખોવા્ે�ુ ં/ ચોરા્ે�ુ ં/ 

ફર� ાર� ુઅને અન્ ફ�રબ�લી) 

 . 200 

કુપલીક�ટ રટ�ટમેનટ ફ�  . 100 

ઓવરડં ુ�ંડ / મોડા �કુવણી ફ� �ુલ બાક� રકમના 15% (મીની.  . 350, મેક.  . 750) 

ઓવર લીમીટ �ંડ  . 600 

ચા� રલીપ વનુઃપા�પત/ કોપી ફ�  . 100 

બહારગામ ના ચેક ની ફ�  . 100 

ચેક પાછો ફરવો / ડ�સ ઓનર ફ� ઓટો 

ડ�બીટ ફ� – બ�ક એકાઉનટમા ંફંડસ નથી 

 . 500 

્ાખાઓ પર રોકડ �કુવણી  . 100 / RBL ્ાખા પર કર�લા રોકડ જમા વ્વહાર 

ર�લવેની ટ�ક�ટો ખર��� / ર� કરવા થી 

લાગતો સરચા� 

IRCTC  સિવ�સ ચાજ�સ# + પેમેનટ ગેટવે વ્વહાર ચા� [(રટરકટની રકમ + IRCTC  સિવ�સ ચા�) ના 1.8% �ધુી   
 IRCTC 

પેટોલ પપં પર �ધણની ખર��� પર 

કર�લ વ્વહાર માટ� ફ�અુલ 

ટાન્ક્ન ચા� 

ફ�અુલ ટાન્ક્ન �લુ્ પર 2.5% સરચા� અથવા  . 10, બેમાથંી � વધાર� હો્ તે 

િવ��્ી ચલણના વ્વહાર 3.5% + મારટર કાડા ચાજ�સ 

1 લી માચા 2014 પહ�લાના ક�ડ�ટકાડા એકાઉનટ સાથેના વતામાન ગાહકો માટ� વાિષ�ક / ર�ન�અુલ ચાજ�સ 1 �ન�આુર� 2015 �ધુી પહ�લાની �મજ રહ�્ ે. તેના પછ� 

ઉપર જણાવ્ા �જુબ નવા ચાજ�સ લા� ુપડ્ે. 

્હત્વુ:ુ �ૃપા ક્� ન�ધ લો ક� ત્ા્ા RBL મ�ક ક�ડ�ે કાડર પ્ ન્ચમના ચાજ�સ મદલ્ા્ા ુઆવયા છમ. 
 

• ્ાખાઓ પર રોકડ �કુવણી: 14 સપટ�ેબર 2014 થી અમલમા ંઆવે તે ર�તે RBL ની ્ાખાઓ પર ક�રડટકાડાની �કુવણી માટ� રોકડ ડ�પો્ીટ ફ�સ �ધુાર�ને  

 . 100 પિત ટાન્ક્ન કરવામા ંઆવી છે. 

• િમિનમમ એમાઉનટ ડં ુ(MAD): 1 ઓકટોબર 2014 થી અમલમા ંઆવે તે ર�તે MAD ને �ુલ બાક� રકમના 5% + ઓવર લીમીટ રકમ કરવામા ંઆવી છે. 

• લેટ પેમેનટ ફ�સ: 1 ઓકટોબર 2014 થી અમલમા ંઆવે તે ર�તે મોડ� �કુવણીના ચાજ�સ � લ��ુમ  . 350 અને મહ�મ  . 750 ને આધીન છે. 

ઉપરના તમામ ચાજ�સ િવિવધ માક�રટ�ગ પોગાેસ હ�ઠ  ફ�રફાર ને આધીન છે. કાડામેેબરને આ ચાજ�સ િવ્ે જણાવવામા ંઆવ્ે અને આ ચાજ�સ કાડામેેબર થી 

કાડામેેબર અલગ હોઈ ્ક� છે અને ક�રડટકાડાના પકાર પર આધાર રાખે છે. લા� ુપડતા ચાજ�સ કાડામેેબરને ક�રડટકાડાની અર  કરતી વખતે કહ�વામા ંઆવ્ે અને / 

અથવા ઉ�ત ક�રડટકાડાને �ર� કરતી વખતે કહ�વામા ંઆવ્ે. વ�મુા ંઆવા ચ સ લા� ુપડતા હો્ તે ર�તે કાડામેેબરના એકાઉનટમા ંસીધા ચા� કરવામા ંઆવે છે 

અને ક�રડટકાડા રટ�ટમેનટ પર તે �જુબ �્ાાવવામા ંઆવ્ે.  



$ -   બેલેનસ ટાનસફર પર લા� ુપડતા પોસેસ�ગ ચાજ�સ લા� ુપડ્ે 

@ -  વ્ાજનો �ર અને બલેેનસ ટાનસફર માટ� લા� ુપડતો સમ્ગા ો તમને માક�રટ�ગ ઓફરની સાથે કહ�વામા ંઆવ્ે. 

^ -  આ સરચા� હાલમા ંપસ�ંગીના પલેરટનમ કાડા ધારકો માટ� લ��ુમ  . 500 અને મહ�મ  . 4000 ના ફ�અુલ ખર���ના વ્વહારો માટ� જતો કરવામા ં

આવ્ો છે. પલેરટનમ રડલાાટ ક�રડટકાડાના �ર�ક �બ�લ�ગ ચક પર મહ�મ  . 150 અને રટટાિન્મ રડલાાટ ક�રડટકાડાના �ર�ક �બ�લ�ગ ચક પર મહ�મ 

 . 1૦0 મહ�મ સરચા� માફ� છે. આ માફ� બ�કની એકમાત �નુસફ� પર આધારરત છે અને ફ�રફારને આધીન છે. 

#- િવગતો માટ� IRCTC વેબસાઈટ �ુઓ 

*- વેપાર� સરંથાઓ ક� �મની ન�ધણી િવ��્મા ંથઈ હો્ તેમા ંથ્ેલા વ્વહારો માટ� વેપાર� સરંથા ભારતમા ંહોવા છતા ંકોસ બોડાર ચા� લાગ્ે. 

વ્ાજના �રો અને મોડ� �કુવણી ચાજ�સ ક�વી ર�તે ગણવામા ંઆવે છે તેની િવગતો આ �રતાવેજમા ંપછ� �્ાાવવામા ંઆવી છે. આવી િવગતો માટ� અમાર� વેબસાઈટ 

www.rblbank.com પર સૌથી મહતવવ �ણા િન્મો અને ્રતો િવભાગ �ુઓ. 

GOI દારા � ��ચત કરલ સિવ�સ ટ�ક તમામ ફ�સ, વ્ાજ અને અન્ ચાજ�સ પર લા� ુપડ� છે અને ભારત સરકાર ની માગા�િ �્કા �જુબ ફ�રફાર ને આધીન છે.  

 કોસ મોડર્ વય્હા્ો ્ા �ે અગતયન્ ્ા�હત્ 

બધા કોસ બોડાર વ્વહારોને કાડાધારકના એકાઉનટમા ં� ર�વસે એ�વા્રર દારા બ�ક ઉપર સેટલ કરવામા ંઆવ�ુ ંહો્ તે 

ર�વસના બ�કને સ�પા્ેલ  પાતંરણ �ર દારા (અહ� એ�વા્રરનો અથા છે એવા વેપાર� એકમો �ના ટિમ�નલ / ડ�વાઈસ / 

વેબસાઈટ પર વ્વહાર થ્ો હો્) ભારતી્  િપ્ામા ંમા ં પાતંર પછ� INR મા ં�બલ કરવામા ંઆવ્ે. 

કોસ બોડાર વ્વહારોના  પાતંરણ માટ� ્ેડંલુ ઓફ ચાજ�સમા ં�્ાાવ્ા �જુબ ચાજ�સ લાગ્ે. �.ુએસ ડોલર િસવા્ અન્ 

ચલણમા ંકરલા વ્વહાર માટ� વ્વહારની રકમને મારટરકાડા દારા આપવામા ંઆવેલ  પાતંરણના �રો દારા પહ�લા �.ુએસ 

ડોલરમા ંફ�રવવામા ંઆવ્ેઅ અને ત્ારબા� ્ેડંલુ ઓફ ચાજ�સમા ં�્ાાવ્ા �જુબ ચાજ�સ લગાવીને ભારતી્  િપ્ામા ં

 પાતંર કરવામા ંઆવ્ે.       

d) ફાઈનામસ ચાજ�સ 

i. ફાઈનાનસ ચાજ�સ માિસક ટકાના �ર� તમામ ચાજ�સ પર � �કવવાના હો્ છે. �મા ંક�્ એડવાનસીસ �્ા ંઆવા ચાજ�સ પા્મર� 

કાડામેેબર અને/ અથવા એડ-ઓન કાડામેેબર આવા વ્વહાર કર� તે તાર�ખથી તે સવં �ણા � �કવી �� ત્ા ં�ધુી નો પણ સમાવે્ થઈ 

�્ છે. 

ii. એટ�એમ પર થી રોકડ ઉપાડ, ડ�માનડ ડારટ બનાવવા, અન્ ક�રડટકાડા એકાઉનટસમાથંી બેલેનસ ટાનસફર કરવાથી ફાઈનાનસ 

ચાજ�સ વધતા �્ છે. 

iii. રોકડ અથવા રોકડ સમકકના ઉપાડની તાર�ખથી અને બેનકસા ચેક �ર� ક્ાા તાર�ખથી � પમાણે હો્ તે ર�તે ચાજ�સ લા� ુપડ્ે. 

ખર��� માટ� ફાઈનાનસ ચાજ�સ તો જ વધ્ે જો �ુલ બાક� � �કવવાપાત તાર�ખ �ધુીમા ંવ �ર�વ ��ંુ ન �કુવ� ુહો્. અન્ ક�રડટકાડા 

એકાઉનટસમાથંી બેલેનસ ટાનસફરના રકરસામા ંપર બેનકસા ચેક �ર� ક્ાાની તાર�ખથી ટાનસફડા રકમ અને કાડામેેબરના કાડા 

એકાઉનટમા ંબાક� કોાપણ ખર���ની રકમ પર ફાઈનાનસ ચાજ�સ તાતકા�લક લાગ્ે.        

iv. જો લ��ુમ બાક� રકમ �કુવણી પાત તાર�ખ પછ� નરહ � �કવાઈ હો્ અથવા � �કવેલી રકમ લ��ુમ બાક� રકમથી ઓછ� હો્ તો 

મોડ� �કુવણી માટ�ના ચાજ�સ લા� ુપડ્ે. �ુલ બાક� જો �ુલ ક�ડ�ટ લીમીટથી વધી �્ તો ઓવર ધ લીમીટ ચાજ�સ �કુવવાપાત 

છે. 

v. ફાઈનાનસ ચાજ�સ � � �કવવાપાત છે તે �ર�ક રટ�ટમેનટ પીર�્ડ ની છેલલી તાર�ખે તમારા કાડા એકાઉનટમા ંડ�બીટ થ્ેલ છે અને � 

તમારા રટ�ટમેનટ પર બતાવવામા ંઆવ્ા છે. 

vi. �્ા ં�ધુી તમારા કાડા એકાઉનટ પર બાક� રહ�લ રકમ સવં �ણાપણ ે�કુવાઈ ન �્ ત્ા ં�ધુી તમા�ંુ કાડા એકાઉનટ બધં થ્ા પછ� 

પણ ઉપર પમાણેના ફાઈનાનસ ચાજ�સ � �કવવા ને પાત રહ�્ ે.   



vii. તમારા કાડા એકાઉનટ પર લગતા ફાઈનાનસ ચાજ�સ માટ� �ૃપા કર� ્ેડંલુ ઓફ ચાજ�સ �ુઓ. તમાર� �કુવણી, વપરા્, �તરરક 

જોખમ પોફાા�લ�ગ અને બાહ એજનસીઓ �વી ક� CIBIL વગેર�ના રકોસાના આધાર� આ ચાજ�સ બ�લાઈ ્ક� છે. તમારા 

એકાઉનટ પર લા� ુપડતા કોાપણ ર�ટ મા ંફ�રફાર િવ્ે તેની અસર થવાની તાર�ખથી ઓછામા ંઓછા 30 ર�વસ પહ�લા 

તમને તમારા રટ�ટમેનટ દારા જણાવવામા ંઆવ્ે.  તમે �્ાર�પણ તમને લા� ુપડતા ર�ટ િવ્ે �ણવા માગંો તો અમને બ�ક 

પર ફોન દારા સપંકા કરો. 

viii. બ�ક તેની કોઈ અથવા તમામ �િુવધાઓ માટ� ચાજ�સ, ફાઈનાનસ ચાજ�સ, ફ�સ અને અથવા ક�્ એડવાનસ ફ� બ�લી ્ક�. 

e) વયાજ  ુુ ત ગમસ પ્�્યડ 

વ્ાજ ��ુત ગેસ પીરર્ડ 20 થી 25 ર�વસ માટ� હોઈ ્ક�. જોક� આગ ના મરહના�ુ ંબેલેનસ વ �ર�વ ��ંુ ન � �કવા�ુ ંહો્ તો અથવા 

તમે ATM માથંી રોકડ ઉપાડ ક્� હો્ તો  આવો ગેસ પીરર્ડ લા� ુપડતો નથી. �ાખલા તર�ક� – એક એકાઉનટ માટ� �ની 

રટ�ટમેનટ તાર�ખ 20/11/2013 છે �ની પેમેનટ �કુવવાપાત તાર�ખ 10/12/2013 છે, � રટ�ટમેનટ તાર�ખથી 20 ર�વસ પછ� 

છે � ગેસ પીરર્ડ કહ�વા્ છે.      

f) વયાજ ના ચા�ન્ ગૂત્� 

વ્ાજ �રરોજ ��વસના �તે �� િનક ધોરણે ગણવામા ંઆવે છે �નો આધાર ગાહક�ુ ંહાલ�ુ ંબાક� બેલેનસ હો્ છે. અલગઅલગ પલાન 

માટ� વ્ાજ �ુ�� ર�તે ગણવામા ંઆવે છે (�મ ક� રરટ�ઈલ વ્વહાર, ક�્ એડવાનસ વગેર�). ક�્ એડવાનસીસ માટ� વ્વહારની તાર�ખથી 

વ્ાજ ગણવામા ંઆવે છે જો ક� રરટ�ઈલ વ્વહારો માટ� વ્ાજ ત્ાર�જ � �કવવાપાત બને છે જ્ાર� ગાહક તે�ુ ંઅથવા તેણી�ુ ં્ આત�ુ ં

બેલેનસ પેમેનટ � �કવવાપાત તાર�ખ �ધુી ન �કુવે. નીચેના માપ�ંડોમા ંગાહકને વ્ાજ લાગ�ુ ંનથી. 

• રટ�ટમેનટની તાર�ખે ્ આત�ુ ંબેલેનસ � �ન્ હો્ 

• રટ�ટમેનટની તાર�ખે ્ આત�ુ ંબેલેનસ � �ન્ ન હો્ પણ પેમેનટ � �કવવાપાત તાર�ખ �ધુીમા ંકાડામેેબર તેના વરુા ્ આતના 

પેમેનટના 100% � �કવી ��. જો � �કવવાપાત તાર�ખથી ન �કુવવામા ંઆવે તો બાક� મેેબર્ીપ ફ�સ, એનએફએસ ફ�સ, વ્ાજ, 

સિવ�સ ટ�ક, ઓવર લીમીટ અને મોડા � �કવણી ફ�સ ઉપર પણ વ્ાજ લા�વામા ંઆવે છે. 
 
વ્ાજ ના ચા�ની ગણતર�ના ઉ�ાહરણ: પેમેનટ � �કવવાપાત તાર�ખ �ધુીમા ંબાક� રકમનો રહરસો �કુવી ��વામા ંઆવે. ્ આત�ુ ં

બેલેનસ રટ�ટમેનટ તાર�ખે એટલેક� મરહનાની 2  તાર�ખે  . 10,000 છે અને પેમેનટ � �કવવાપાત તાર�ખ �ધુીમા ંમાત  . 500 � �કવ્ા 

છે તો વ્ાજની ગણતર� નીચ ે�્ાાવ્ા �જુબ હ્ે. 

વય્હા્: 
તા્�ખ વય્હા્ ્ક્ 

02-�ન�આુર�-2013 
 
 
10-�ન�આુર�-2013 

15-�ન�આુર�-2013 

22-�ન�આુર�-2013 

02-ફ��આુર�-2013 
 

રટ�ટમેનટ તાર�ખ 
 
 
હોટ�લનો વ્વહાર 

મોબાઈલ બીલ પેમેનટ 

પેમેનટ ક�ડ�ટ 

રટ�ટમેનટ તાર�ખ 

�ુલ બાક� રકમ 10000 

લ��ુમ બાક� રકમ 500 
4000 
2000 
500 
�ુલ બાક� રકમ 15300 

લ��ુમ બાક� રકમ 765 

બાક� રકમ પર વ્ાજ નીચેની ર�તે ચા� ક�વા આવ્ે. �� િનક વ્ાજ = બાક� રકમ *(3.5%*12 મરહના)/365 

 

 

 



વયાજ ન્ ગૂત્�: 
વય્હા્ ક �્લ ્ક્ ગાળો �દ્સોન્ સખુયા વયાજન્ ્ક્ 

4000 

2000 

10000 (પાછલા મરહનાના બાક�) 

9500 (500�ુ ંપેમેનટ એડજરટ ક્ાા પછ� બાક��ુ ંબેલનેસ 

10-�ન�-ુ2013 થી 02-ફ�બ-2013 

15-�ન�-ુ2013 થી 02-ફ�બ-2013 

03-�ન�-ુ2013 થી 21-�ન�-ુ2013 

22-�ન�-ુ2013 થી 02-ફ�બ-2013 

24 

19 

19 

12 

110.46 

43.73 

218.63 

131.18 

આમ �ુલ વ્ાજ  . 504 લાગ્ે. કારણક� કાડામેેબર� પાછલા મરહના�ુ ંબાક� બેલેનસ વ ��ંુ નથી �કુવ� ુતેથી ભિવપ્ના તમામ 

વ્વહારો પર વ્વહારની તાર�ખથી વ્ાજ લાગ્ે. 

વ્ાજની રકમ પર લા� ુપડતા �રથી સિવ�સટ�ક લગાવવામા ંઆવ્ે.  

g) લમે પમ મ્મે ફ� 

જો કોઈ પેમેનટ કરવામા ંનરહ આવ� ુહો્ અથવા પેમેનટ ડં ુતાર�ખ �ધુીમા ંમીનીમમ ડં ુએમાઉનટથી (MAD) ઓ� પેમેનટ 

કરવામા ંઆવ�ુ ંહ્ે તો કાડામેેબરને લેટ પેમેનટ ફ� (LPF) ચા� કરવામા ંઆવ્ે. લેટ પેમેનટ ફ� �ુલ બાક� રકમના 15%ના �ર� ચા� 

કરવામા ંઆવ્ે � લ��ુમ  . 350 અને મહ�મ  . 750 ને આધીન છે. લેટ પેમેનટ ફ� ગણતર��ુ ંઉ�ાહરણ: ધારોક� એકાઉનટમા ં�ુલ 

બાક� રકમ (TAD)  .3400.00 છે અને પેમેનટ � �કવવાપાત તાર�ખ 4થી ઓગરટ 2013 છે. જો કાડામેેબર MAD પેમેનટ � �કવવાપાત 

તાર�ખ �ધુીમા ંનરહ ભર� તો આ સાઈકલ તાર�ખ પર લેટ પેમેનટ ફ�  . 510 લગાવવામા ંઆવ્ે. LPFએ TADના 15% છે. એટલ ેક� 

15% XX  . 3400 =  . 510.00.        

h) જો કાડા પર ની બાક� રકમ હાલની �ુલ લીમીટ કરતા વધી �્ તો ઓવર લીમીટ �ંડ લગાવવામા ંઆવે છે.   

ક�ડ�ે અનમ ્ોકડ ઉપાડ ્યારદા 

એ) બ�ક પોતાના એકમાત �નુસફ�થી તમાર� ક�ડ�ટ અને રોકડ ઉપાડ મ્ાા�ા નન� કર્ે અને મ્ાા�ા અને વધારાના કાડામેેબરને 

રલે�સી લીમીટ ફ�ચરને આધાર� આપેલી ચોનસ ક�ડ�ટ મ્ાા�ા કાડા વાહકમા ંકહ�્ ે. કાડા એકાઉનટ પર મ�ં�ર ક�રડટ મ્ાા�ા બ�કની 

નીિતઓ �જુબ સમીકાને આધાર� સમ્ સમ્ પર �ધુારવામા ંઆવી ્ક�. તમારા તમામ કાડા એકાઉનટસમા ં�ુલ ક�ડ�ટ મ્ાા�ા 

અને ઉપલબધ ક�ડ�ટ લીમીટ રટ�ટમેનટમા ં��ખા્ે અને તમારા તમામ કાડા એકાઉનટસમા ંવપરા્ માટ� ઉપલબધ હ્ે �મા ંતમારા 

એડ-ઓન કાડાનો પણ સમાવે્ થા્ છે. કાડા મ્ાા�ાથી વધી જતા કોાપણ અિધ�ૃતતાને માનવા�ુ ંબ�ક માટ� ્� નરહ બને. 

બી) ક�ડ�ટકાડા એકાઉનટ પર �ુ ંબાક� કોાપણ સમ્ે �ુલ ક�ડ�ટ મ્ાા�ાથી વધ�ુ ંજોઈએ નરહ �મા ંિનપફ  જવાથી તેની ક�ડ�ટ 

મ્ાા�ાથી વધતી રકમને ધ્ાનમા ંલીધા િવના તમને લા� ુપડતી ફ� ચા� કરવામા ંઆવ્ે. વધારાની રકમ તાતકા�લક 

�કુવવાની રહ�્ ે. 

સી) જો તમા�ંુ કાડા ર� કરવામા ંઆવે તો ક�ડ�ટ મ્ાા�ા અને કાડા એકાઉનટને બધં કરવામા ંઆવ્ે. 

ડ�) જો તમે માિસક રટ�ટમેનટ પમાણે બાક� રકમ થી વધાર� પેમેનટ કરો તો તમે ક�ડ�ટ બેલેનસ ઉપર વ્ાજ માટ� હન�ાર નરહ બનો 

અને તેટલી રકમ પછ�ના મરહનાના રટ�ટમેનટની બાક� રકમ સામે સરભર કરવામા ંઆવ્ે.     

4.  �મલ�ગ 

એ)  �મલ�ગ અનમ સ �ેે મ્મે 

i. બ�ક તમને તમારા મેઈ�લ�ગ એડ�સ પર �ર�ક �બલ�ગ ગા ા(હવે પછ�થી “રટ�ટમેનટ”) ક� � �રે્ાન કોઈ વ્વહાર થ્ો હો્ અથવા 

કાડા એકાઉનટમા ંબાક� હો્ તે માટ� �ર મહ�ને એકવાર રટ�ટમેનટ મોકલાવ્ે. બ�ક નીચે �જુબના એક અથવા વધાર� ર�તે માધ્મથી 

મોકલવા�ુ ંપસ�ં કર� ્ક� – પોરટ, ફ�ક, ઈ-મેઈલ અથવા એસએમએસ મેસેજ�ગ. રટ�ટમેનટ(સ) ન મ ે તો તે આ એગીમેનટ હ�ઠ ના 

તમારા બધંનો અને જવાબ�ાર�ઓને અસર નરહ કર� અને તમે પેમેનટ ડં ુતાર�ખ પહ�લા ઓછામા ંઓ� મીનીમમ ડં ુ



એમાઉનટ (MAD) ભરવા માટ� જવાબ�ાર છો. �મ�ુ ંબેલેનસ  . 100 થી ઓ� હો્ તેમને ભૌિતક રવ પે મેઈલ / �ુરર્રથી 

રટ�ટમેનટ નરહ મોકલવાનો અિધકાર બ�ક �રુ�કત રાખે છે 

ii. વેપાર� સરંથાઓ તરફથી મ ેલ તમામ ડ�બીટ અને થ્ેલા ચાજ�સ બ�ક કાડાએકાઉનટમાથંી અને ક�ડ�ટકાડા એકાઉનટમાથંી 

કાડામેેબરની તરફ�ણમા ંથ્ેલા તમામ પેમેનટ ડ�બીટ કર્ે. 

iii. બ�કના તમામ ક�ડ�ટકાડા(સ) કાડામેેબર(ઓ) ને ર�વોલવ�ગ ક�ડ�ટની �િુવધા આપી ્ક� �મા ંકાડામેેબર(ઓ) રટ�ટમેનટમા ં�્ાાવ્ા 

�જુબ મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુ(MAD) � �કવવા�ુ ંપસ�ં કર� ્ક�. કાડામેેબર તરફથી ટોટલ એમાઉનટ ડં ુ(TAD) અથવા MAD 

કાડામેેબર દારા પેમેનટ ડં ુતાર�ખ � રટ�ટમેનટમા ંપણ બતાવવામા ંઆવી છે તેનાથી પહ�લા અથવા તે તાર�ખે મોકલી આપ�ુ ંજોઈએ. 

MAD એ મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુછે તમારા કાડાને સાર� ક�ડ�ટની યરથિતમા ંરાખવા તમાર� � � �કવવી જ ર� છે. મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુ

ને મરહનાના નવા EMI ડ�બીટસ, આગ ના નરહ � �કવા્ેલ EMI ડ�બીટસ (જો તમે તમારા ક�ડ�ટ કાડા પર લોન લીધી હો્ તો), કોાપણ 

ઓવર લીમીટ રકમ અને અન્ પલાન બેલેનસીસના 5% (લ��ુમ  . 200 ને આધીન)  ને ઉમેર�ને ગણવામા ંઆવે છે. પહ�લાની કોાપણ 

નરહ � �કવા્ેલી લ��ુમ રકમ અને સિવ�સટ�ક (જો લા� ુપડતો હો્ તો) તમારા હાલના મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુમા ંઉમેરાા જ્ે. 

રટ�ટમેનટમા ંઆ રકમ મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુહ�ઠ  ��ખાતી રહ�્ ે. 

iv. તમારા કોાપણ કાડા / લોન એકાઉનટસ પર પેમેનટ ડં ુતાર�ખે મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુનરહ ભરવાથી તમામ કાડા એકાઉનટસ 

માટ� કાડાના િવ્ેષાિધકારો પાછ� ખ�ચી લેવામા ંઅથવા રથ�ગત (કામચલાઉ અથવા કા્મી ધોરણ)ે કરવામા ંઆવી ્ક� છે. 

આવી �કુવણી નરહ કરવા માટ� ફ� પણ લાગી ્ક� છે. બ�ક પોતાની એકમાત �નુસફ�થી વ્ાપાર� સરંથાને �ચુના આપી ્ક� 

ક� ક�ડ�ટકાડાને માન�ુ ંનરહ અને / અથવા આવા કાડાનો કબજો લઈ લેવો અને કાડા નબંરને બ�ક દારા સમ્ સમ્ પર 

અથવા અન્થા  �ર� કરાતા વોિન�ગ �લુેટ�નની ્ા��મા ં�કુ�. 

v. પેમેનટ ડં ુડ�ટ પહ�લા તમે મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુથી વધાર� �બ�લ�ગ ગા ા �રે્ાન એક થી વધાર� વખત � �કવી ્કો અથવા 

કાડા પર�ુ ંબાક��ુ ંબેલેનસ કોાપણ સમ્ે � �કવી ્કો. �ૃપા કર� ન�ધ લે્ો ક� �ર મહ�ને માત મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુ� �કવવાથી 

પરત �કુવણી તમારા બાક� બેલેનસ પર પરરણામ રવ પ વ્ાજ સાથે લાબંા સમ્ માટ� ખ�ચા્ે. અથાાત તો તમારો ખચા  . 5000/- 

હો્ અને જો તમે �ર મહ�ને બરોબર મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુ� �કવો તો તમાર� પરત �કુવણી બાક� રકમ પર પરરણામ રવ પ 

વ્ાજની સાથે 6 વષા �ધુી ખ�ચાા ્ક� છે. તેથી જ્ાર� તમારો રોકડ પવાહ અ��ુુ  હો્ ત્ાર� તમાર� ફ�ત મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુ

થી પણ ન�ધપાત વધાર� �કુવણી કરવી જોઈએ. 

vi. જ્ાર� કાડામેેબર ટોટલ પેમેનટ ડં ુનો અ�કુ રહરસો અથવા MAD જમા કરાવે છે (કોાપણ સજંોગોમા ંMAD થી ઓછા નરહ) 

બાક�ની બેલેનસ રકમ ત્ાર પછ�ના રટ�ટમેનટસમા ંલઈ જવામા ંઆવ્ે. આ રકમ પર �ુલ અને છેલલા પેમેનટની તાર�ખ �ધુી 

ફાઈનાનસ ચાજ�સ લાગ્ે.   

vii. તમારા સરનામામા ંકોઈ ફ�રફાર હો્ તો તમને સલાહ આપવામા ંઆવે છે ક� તમે તાતકા�લક બ�ક નો સપંકા  કરો �થી તે �િુનિ�ત 

કર� ્કા્ ક� તમને રટ�ટમેનટસ િન્િમત અને સમ્સર મ ે.   

viii. તમાર� િવનતંીના ફ�ત બાર મરહના પહ�લાના કુપલીક�ટ માિસક એકાઉનટ રટ�ટમેનટ બ�ક તમને આપ્ે � ્ેડંલુ ઓફ ચાજ�સમા ં

બતાવ્ા �જુબ સિવ�સ ચા�ની �કુવણીને આધીન છે, � બ�ક ની એકમાત �નુસફ� પમાણ ેફ�રફારને આધીન છે.   

મ્) પમ મ્મ્સ 

i. કાડામેેબસા તરફથી મ ેલ પેમેનટ ને ટ�કીસ, ફ�સ, અન્ ચાજ�સ, વ્ાજ ના ચાજ�સ, ખર��� અને ક�્ એડવાનસીસ ની સામે આ જ 

કમમા ંસરભર કર� ��વામા ંઆવ્ે. 

ii. ડારટ, ચેક, ક�્ અથવા રટ��નડ્ગ ઈનરટક્ન અથવા ક�ડ�ટકાડા એકાઉનટમાથંી અથવા બ�કની સાથેના અન્ ડ�પો્ીટ એકાઉનટમાથંી 

બ�કને આપેલી ઓટો ડ�બીટ ઈનરટક્નસ દારા પેમેનટ થઈ ્ક� છે.  



 ર�્વા બ�ક ઓફ ા�નડ્ા દારા લાવવામા ંઆવેલી ઈલે�ટોનીક �લી્ર�ગ સિવ�સ (ECS) દારા RBL બ�ક અથવા અન્ બ�ક સાથેના 

તમારા એકાઉનટમાથંી અને ક�રડટકાડા એકાઉનટમાથંી સીધા ડ�બીટ દારા પણ તમે � �કવી ્કો. જો તમાર� પાસે RBL બ�ક ડ�પો્ીટ 

એકાઉનટ હો્ તો તમે બાચં પર અથવા નેટબ�ક�ગ દારા ઓનલાઈન પેમેનટ પણ કર� ્કો. તમે ર�્વા બ�ક ઓફ ા�નડ્ા દારા 

લાવવામા ંઆવેલી NEFT (ને્નલ ઈલે�ટોનીક ફંડ ટાનસફર) �િુવધાનો પણ ઉપ્ોગ કર� ્કો. NEFT થી પેમેનટ કરવા માટ� 

�્ાથંી તમે પૈસા ટાનસફર કરવા માગંતા હોવ તે બ�કના નેટબ�ક�ગનો ઉપ્ોગ કર� અને ટાનસફર કર�લ ફંડ મે વવા માટ� તમારા 

RBL ક�રડટકાડા નબંરનો લાભાથ� તર�ક� ઉમેરો કરો. બહારગામના ચે�સ/ ડારટસ એટલે ક� ક�ટલાક ચોનસ ્હ�રો (આવા ચોનસ 

્હ�રો�ુ ંલીરટ સમ્ સમ્ પર બ�ક દારા નન� કરવામા ંઆવે છે અને તે િવનતંીથી ઉપલબધ છે.)  િસવા્ના ્હ�રોમા ં� �કવવાપાત 

ચ�ેસ/ ડારટસ માટ� પોસેિસ�ગ ફ�સ લા� ુપડ્ે. બહારગામના ચેકસના પોસેિસ�ગના સ�ંભામા ંલગતી ફ�સ ્ેડંલુ ઓફ ચાજ�સમા ં

�્ાાવેલ છે. આવા રથ ોની લીરટ અને પોસેિસ�ગ ફ�સ બ�લાઈ ્ક� છે. અમાર� વેબસાઈટ www.rblbank.com પર લોગઈન (ટ�બ) 

હ�ઠ  રહ�લી ય�વક પે લ�ક દારા પણ પેમેનટ કર� ્કો. આ સિવ�સ ઓનલાઈન બીલ પેમેનટ સિવ�સ આપનાર દારા તમને આપવામા ં

આવી રહ� છે. �ૃપા કર� આ �િુવધાનો ઉપ્ોગ કરતા પહ�લા આ સિવ�સ આપનારના ચોનસ િન્મો અને ્રતો �ુઓ. 

 અમે તમને િવનતંી કર�એ છ�એ ક� વહ�લાસર તમારા ચેક/ ડારટને મેઈલ કર� �ો અથવા તમારા ચેક/ ડારટને િન્ત કર�લા ડોપ 

બોકીસમા ંનાખી �ો �થી પેમેનટ ડં ુતાર�ખ પહ�લા પેમેનટ ઈનરસમેનટના �લી્રનસ માટ� વરુતો સમ્ મ � રહ�. જો તમા�ંુ પેમેનટ 

ઈનરસમેનટ ત્ારબા� પા� ફર� અથવા પેમેનટ ડં ુતાર�ખથી મીનીમમ ડં ુપેમેનટ ન ભરવામા ંઆવે તો ્ેડંલુ ઓફ ચાજ�સમા ં

�્ાાવ્ા પમાણે કાડા / લોન એકાઉનટમા ંફ� લા� ુપડ્ે. તમારા અન્ કાડા / લોન એકાઉનટસમા ંબાક� પેમેનટ નરહ કરવાથી તમામ 

કાડા એકાઉનટસમા ંકાડાના િવ્ેષાિધકારો રથ�ગત / બધં કરવામા ંઆવ્ે. બ�ક કોાપણ ્ોગ્ કા� �ની કા ા્વાહ� કરવાનો 

અિધકાર અનામત રાખે છે.        

iii. કાડા એકાઉનટ માટ�� ુ ંપેમેનટ નીચેનામાથંી કોઈપણ ર�તે કર� ્કા્ છે. રટ�ટમેનટની પાછ  આપેલ કોઈપણ સરનામે ડારટ અથવા 

ચેક મોકલીને કર� ્કા્ છે. ચેક અથવા ડારટ “RBL બ�ક કાડા નબંર XXXX XXXX XXXX XXXX” ને � �કવવાપાત બનાવવો 

જોઈએ. જો તમાર� પાસે બ�ક એકાઉનટ હો્ તો તમે રટ��નડ્ગ ઈનરટક્નસ �િુવધાનો ઉપ્ોગ કર� ્કો �મા ંતમારા બ�ક 

એકાઉનટમાથંી ફડં ઓટોમેટ�કલી કાડા એકાઉનટમા ંટાનસફર થઈ �્ છે. 

iv. �ચી રકમતના વ્વહારો કરવા માટ� અથવા અન્ કોાપણ પકારના કારણોસર ક�રડટકાડામાથંી વધાર� પેમેનટ કર� તેમની મ�ુંર 

થ્ેલી મ્ાા�ા �ૃિતમ ર�તે વધારવાની કાડામેેબસાને મ�ુંર� નથી. કાડામેેબસાને સલાહ આપવામા ંઆવે છે ક� જો આવી જ ર ઉભી 

થા્ તો ક�ડ�ટ મ્ાા�ા વધારવા માટ� બ�કનો સપંકા  કરો. ક�ડ�ટ મ્ાા�ા વધારવાનો અથવા ઘટાડવાનો અિધકાર બ�ક અનામત રાખે 

છે.      

v. રટ��નડ્ગ ઈનરટક્નસ/ ECS દારા પેમેનટ: કાડામેેબર પોતાના ક�રડટકાડા પર રટ��નડ્ગ ઈનરટક્નસ (SI) / ઈલે�ટોનીક �લી્ર�ગ 

સિવ�સ (ECS) પસ�ં કર� ્ક�. SI /ECS એ ટોટલ એમાઉનટ ડં ુ(TAD) અથવા મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુ(MAD) માટ� હોઈ ્ક� છે. 

તેની ન�ધ લેવી જોઈએ ક� છેલલા રટ�ટમેનટ /બીલ પછ� પેમેનટ ડં ુતાર�ખની પહ�લાના કામકાજના ર�વસ �ધુીમા ંએકાઉનટમા ં

મે વેલ ક�ડ�ટસ (ગાહક દારા ્  કરા્ેલ પેમેનટ, વ્ાપાર� ર�ફંડ, ર�વોડા ર�ડ�ેપ્ન, ક�ડ�ટ/ ક�્ બેક, ચા� ર� થવો વગેર�, જો કોઈ 

હો્ તો) અને ડ�બીટસ (પેમેનટ ર� થ�ુ)ં નો રહસાબ ક્ાા પછ� SI /ECS ના અમલ કરવા માટ� લા� ુપડતી રકમ હો્ છે. SI /ECS 

એવા તકા  પર કામ કર� છે �મા ંMAD �ુ ંલ��ુમ અથવા TAD અને ક�ડ�ટસ વેચેના તફાવતનો અમલ થા્ છે. જો પેમેનટ 

� �ચનાઓ ECS / SI TAD માટ� હો્ તો SI ની રકમ નન� કરવામા ંગાહક� ્  કર�લ પેમેનટ મહતવનો ભાગ ભજવે છે.   

• �ુલ બાક� રકમ અને ક�ડ�ટસ /ડ�બીટસ (ગાહક� ્  કર�લા કોઈ પેમેનટસ ધરાવતી ન હો્) માથંી ચોખખી રકમ �ુલ બાક� રકમ 

�ટલી અથવા વધાર� હો્ તો SI /ECS નો અમલ લ��ુમ બાક� રકમ (MAD) માટ� થા્ છે. �ુલ બાક� રકમ અને ક�ડ�ટસ 

http://www.rblbank.com/


/ડ�બીટસના માથંી ચોખખી રકમ (પેમેનટસ ધરાવતી) �ુલ બાક� રકમ થી સરખી હો્ અથવા ઓછ� હો્ તેવા રકરસામા ંMAD અને 

મે વેલ પેમેનટનો તફાવત જો  . � �ન્થી વધાર� હો્ તો તેને માટ� SI /ECS નો અમલ થ્ે.    

vi. ECS/ SI દારા પેમેનટના રકરસામા ંજો પેમેનટ ડં ુતાર�ખે ર� હો્ તો ECS/ SI પહ�લાના કામકાજના ર�વસે ર�ુ થ્ે. ચેકસ થી 

થતા પેમેનટસ ઓછામા ંઓછા 3 ર�વસ વહ�લા કરવા જોઈએ �થી પેમેનટ ડં ુતાર�ખ �ધુીમા ંફડં પાપત થવા�ુ ં�િુનિ�ત કર� 

્કા્. 

ઉ�ાહરણ 
પેમેનટ �ચુનાનો 

પકાર 

યરથિત TAD MAD ગાહક� ્  કર�લ પેમેનટ અન્ ક�ડ�ટસ SI /ECS અમલની રકમ 

TAD A 1000 100 0 (કોઈ પેમેનટ નરહ) 1000 અથવા વધાર� 100 (MAD �ુ ંલ��ુમ) 
 B 1000 100 200 (રકમ > MAD) 1000 અથવા વધાર� 0 

 C 1000 100 100 (રકમ > MAD) 1000 અથવા વધાર� 0 

 D 1000 100 0 (કોઈ પેમેનટ નરહ) 750 (> TAD) 250 

 E 1000 100 200(રકમ > MAD) 750 (> TAD) 50 

 F 1000 100 100 (રકમ > MAD) 750 (> TAD) 150 

જો પેમેનટ �ચુના /SI એ MAD માટ� હો્ તો  

• જો �ુલ બાક� રકમ અને ક�ડ�ટ / ડ�બીટ (કોઈ પેમેનટ ધરાવ�ુ ંન હો્) માથંી ચોખખી રકમ એ �ુલ બાક� રકમ ની બરાબર અથવા ઓછ� હો્ તો SI નો અમલ 

�ુલ બાક� રકમ માટ� થ્ે. 

•    જો �ુલ બાક� રકમ અને ક�ડ�ટ / ડ�બીટ (કોઈ પેમેનટ ધરાવ�ુ ંહો્) માથંી ચોખખી રકમ એ �ુલ બાક� રકમ ની બરાબર અથવા ઓછ� હો્ તો SI નો અમલ 

�ુલ બાક� રકમ અને મે વેલ પેમેનટ ના તફાવત, જો આ તફાવત � �ન્ થી વધાર� હો્ તો, માટ�  થ્ે. 

 

ઉ�ાહરણ 
પેમેનટ �ચુનાનો 

પકાર 

યરથિત TAD MAD ગાહક� ્  કર�લ પેમેનટ અન્ ક�ડ�ટસ SI /ECS અમલની રકમ 

MAD A 1000 100 0 (કોઈ પેમેનટ નરહ) 1000 અથવા વધાર� 100 (MAD �ુ ંલ��ુમ) 
 B 1000 100 200 (રકમ > MAD) 1000 અથવા વધાર� 0 

 C 1000 100 100 (રકમ > MAD) 1000 અથવા વધાર� 0 

 D 1000 100 0 (કોઈ પેમેનટ નરહ) 750 (> TAD) 100 

 E 1000 100 200(રકમ > MAD) 750 (> TAD) 50 

 F 1000 100 100 (રકમ > MAD) 750 (> TAD) 100 

  
સ્) �મલ�ગ િ્્ાદો 

 રટ�ટમેનટ(સ)ની તમામ સામગી સાચી અને કાડામેેબર(સા) દારા રવી�ૃત ગણવામા ંઆવ્ે િસવા્ ક� 

રટ�ટમેનટ �ર� થવાના 30 ર�વસની ��ર કાડામેેબસા RBL બ�કને કોઈ કિતઓ િવ્ે જણાવે. 

મારટરકાડા િન્મન પમાણે કિતના રકરસામા ંતમારા વતી ચા� િવવા� ્  કરવા માટ� બ�ક ને લે�ખત 

�ણ કરવામા ંઆવે તે ફર ્ાત છે.અમે િવનતંી કર�એ છ�એ ક� અમાર� વેબસાઈટ પર ઉપલબધ 

ડ�રપ�ટુ ફોમા http://www.rblbank.com/ consumer/creditcard/disputeform.pdf સહ� કર� અમને 

ઈ-મેઈલ કરો અથવા મોકલો. જો ઉપરો�ત કિતઓ બ�કને પહ�લી નજર� કા્��સર લાગે તો બ�ક દારા 



અ�ગુામી તપાસ વ �ણા થઈ તેને સવં �ણા અને આખર� સતંોષ થા્ ત્ા ં�ધુી બ�ક કામચલાઉ ર�તે ચા� 

ર� કર� ્ક�. જો બ�ક દારા ઉપરો�ત તપાસ કરવામા ંઆવે ક� જો આવા (કિતઓ) ચાજ�સની 

જવાબ�ાર� ઉ�ત કાડામેેબર(સા) ની બને છે તો ત્ાર પછ�ના રટ�ટમેનટમા ંચા� વ �વાવત કરા્ે અને 

બ�ક દારા અહ� ઉપર �્ાાવ્ા �જુબ ફ�સ/ચાજ�સ માગંવામા ંઆવ્ે. અતે જોગવાઈઓ હોવા છતા ં

બ�ક દારા કરા્ેલ તપાસ�ુ ંપરરણામ બ�ક ઉ�ત કાડામેેબર(સા)ને જણાવવા માટ� 60 ર�વસ કરતા 

વધાર� સમ્ નહ� લે. 

ડ�)  સપુકર ચમનલો 

 કાડામેેબર કોાપણ વ �છપરછ અથવા �ચ�તા િનવારણ માટ� નીચેનામાથંી કોાપણ કે�િુનક�્ન ચેનલ 

મારફતે બ�ક નો સપંકા કર� ્ક� છે. 

• 24 કલાક ગાહક સિવ�સ ટોલ લ� નબંર 1800 121 9050 

• cardservices@rblbank.com પર ઈ-મેઈલ મોકલીને  

• બ�ક ના ક�રડટકાડા ડ�વી્ન ને નીચેના સરનામે લખીને  

  મેનેજર – ક�ડ�ટકાડા સિવ�સ, RBL બ�ક, 

  �બલડ�ગ ન.ં 1, મો�� િમલ કેપાઉનડ, ઓખલા ફ�્ – 3, 

  નવી ર�લહ� – 110 020  

ઈ)  ક��ડેકાડરસ - ફ�્યાદ િન્ા્ૂ   

 RBL બ�કમા ંસૌથી ઉેચ કકાની સેવાઓ વ �ર� પાડવાનો અમારો સતત પ્ાસ છે. તેમ છતા ંજો અમાર� 

સેવાઓ તમાર� અપેકાઓ વ �ર� ન કર� ્ક� તો અમે તમને સાભં વા માગંીએ છ�એ. અમે તમને તવરરત 

જવાબ આપી ્ક�એ તેને માટ� તમાર� સ�ં�્ા સાચી ટ�મ ને મોકલાવો. �ાખલા તર�ક� જો તમાર� ફરર્ા� 

બે�નક્ગ પોડ�ટસ િવ્ે હો્ તો બે�નક્ગ સિવ�સીસ િવભાગ હ�ઠ  ની મારહતી �ુઓ. તેજ ર�તે ક�રડટકાડા માટ� 

ક�રડટકાડા િવભાગ �ુઓ. બ�ક� આઉટસોસા કર�લી એજનસી દારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓના �દુાઓ તમે 

અમાર� પાસે ન�ધાવી ્કો છો. તમારા સહકાર માટ� તમારો આભાર. 

 સત્ 1  

 ગાહક સમ્ા – �ૃપા કર� અમારા 24 કલાક ટોલ લ�  

 ગાહક સેવા 1800 121 9050 પર કોલ કરો અને અમારા એ��્ઝરુટવસ તમને મ�� કર્ે. 

 ફ�્યાદ ફો ર્ – વૈક�લપક ર�તે તમારો ફ�ડબેક અમને આપવા માટ� તમે અમારા ઓનલાઈન ફરર્ા� 

ફોમાનો ઉપ્ોગ કર� ્કો.  

 ઈ- મ્ઈલ – જો તમે ઈલેકટોનીક મેઈલથી બ�ક સાથે વાત કરવા�ુ ંપસ�ં કરો તો �ૃપા કર� તમાર� ફરર્ા� 

cardservices@rblbank.com પર મોકલો. 
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 પત – કોાપણ લેખીત પતાચાર માટ� અમને નીચે �બુના સરનામા ંપર લખો. 

 મ્નમજ્ – ક�ડ�ટકાડા સિવ�સીસ, RBL બ�ક 

 �બલડ�ગ ન.ં 1, મો�� મીલ કેપાઉનડ, 

 ઓખલા ફ�્ – 3, નવી ર�લહ� – 110 020 

 તમારો પત મળ્ેથી 10 ર�વસમા ંઅમે તમને જવાબ આપી�ુ ંઅથવા તમાર� વછુપરછના પકાર, િનણા્ 

અને કે�િુનક�્ન માટ� લગતા સમ્ના આધાર પર તમને ઈ-મેઈલ કર��ુ.ં 

 તમાર� તકલીફને �ુર કરવા અમને લખતી વખતે નીચેની િવગતો વ �ર� પાડો. 

1. તમા�ંુ વ ��ંુ નામ  

2. તમારા એકાઉનટની િવગતો, જો તમે હાલમા ંગાહક હોવ તો 

3. તમાર� સપંકા  િવગતો (સરના�ુ,ં ટ�લીફોન નબંર અને ઈ-મેઈલ) 

 સત્ – 2 (જો રતર – 1 થી સતંોષ ન થા્ તો) 

 જો તમને 10 ર�વસોમા ંઅમારા તરફથી જવાબ ન મ ે તો અથવા રતર – 1 મ ેલા જવાબથી તમને 

સતંોષ ન હો્ તો તમે નીચે �જુબ ઈ-મેઈલ કર� અથવા લખી ્કો.   

 ઈ-મેઈલ – headcardservices@rblbank.com 

 પોરટલ સરના�ુ:ં RBL બ�ક, �બલડ�ગ ન.ં 1,  

 મો�� મીલ કેપાઉનડ, ઓખલા ફ�્ – 3,  

 નવી ર�લહ� – 110 020 

 તમાર� �શુક�લીઓને સમજવા અને મ�� કરવા �ૃપા કર� આગ ની વાતચીતમા ંતમને આપવામા ંઆવેલ 

ર�ફરનસ નબંરની સાથે તમારો એકાઉનટ નબંર /ક�રડટકાડા નબંરનો ઉલલેખ કરો.  

 સત્ – 3 (જો રતર – 2 થી સતંોષ ન થા્ તો) 

 જો આપવામા ંઆવેલ જવાબથી તમને હ�ુ પણ સતંોષ ન હો્ તો  તમે અમારા િપનસીપલ નોડલ 

ઓરફસરનો નીચેના કોનટ��ટ નબંર પર સોમવાર થી �કુવાર (કામકાજ ના ર�વસો એ) સવાર� 10.00 થી 

સા�ં 7.00 �ધુીમા ંસપંકા  કર� ્કો છો. 

 પિત,  

 િપનસીપલ નોડલ ઓરફસર, RBL બ�ક – િમસ રો્ીના સેહગલ 

 સરના�ુ:ં 

 RBL બ�ક 

 �બલડ�ગ ન.ં 1, મો�� મીલ કેપાઉનડ, 

 ઓખલા ફ�્ – 3, નવી ર�લહ� – 110 020 
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 ઈ-મેઈલ – principalnodalofficercards@rblbank.com 

 સપંકા  નબંર: 011-49796972 

મ��ક�ગ ઓેમબસ મ્ન 

 તમે ઉઠાવેલ �દુાની તાર�ખથી 30 ર�વસમા ંજો તમને “આખર� જવાબ” ન મ ે તો અથવા તેનાથી તમને 

અસતંોષ હો્ તો રવતતં સમીકા માટ� તમે બ�રક�ગ ઓેબડસમેનનો સપંકા  કર� ્કો છો. બ�રક�ગ 

ઓેબડસમેન િવ્ે વધાર� િવગતો માટ� તમે �લુાકાત લઈ ્કો છો: 
https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindex.htm 

 બ�રક�ગ ઓેબડસમેન રક�મ 2006 નો ��ંકસાર તમાર� �ણ માટ� જોડ�લો છે. 

 બ�રક�ગ ઓેબડસમેનને કર�લી ફરર્ા� ન થઈ ્ક� િસવા્ ક� 

i. ફરર્ા��એ બ�રક�ગ ઓેબડસમેનને ફરર્ા� કરતા પહ�લા બ�ક ને લે�ખત ર�ુઆત કર� હો્ અને બ�ક� 

ફરર્ા� નો અરવીકાર ક્� હો્ અથવા બ�કને ફરર્ા��ની ર��આત મળ્ાના એક મરહનાના 

સમ્ગા ામા ંફર�્ા��એ કોઈ જવાબ ન મે વ્ો હો્ અથવા બ�ક� તેમને આપેલા જવાબથી 

ફર�્ા��ને સતંોષ ન હો્. 

ii. ફર�્ા� કરનાર� કર�લ ર��આતના સ�ંભામા ંબ�કનો જવાબ મળ્ાના એક વષા પછ� અથવા જવાબ ન 

મળ્ો હો્ તેવા રકરસામા ંબ�કને ર��આત ક્ાા તાર�ખથી એક વષા અને એક મરહના પછ� ફરર્ા� ન 

કરવામા ંહો્. 

iii. ફર�્ા� એ જ િવષ્વર� ુની ના હોવી જોઈએ � આગ ની કા ા્વાહ�મા ંબ�રક�ગ ઓેબડસમેન દારા 

�ણુવ�ાના ધોરણે નન� થઈ અથવા કા ા્વાહ� થઈ હો્ આજ ફર�્ા�� તરફથી મ ેલ હો્ ક� નરહ 

અથવા એક અથવા વધાર� ફરર્ા��ઓ સાથે અથવા િવષ્વર� ુસાથે એક અથવા વધાર� પકો સબંિંધત 

હો્. 

iv. ફરર્ા� એવા િવષ્વર�નેુ લગતી ના હોવી જોઈએ ક� �ની કોાપણ કા ા્વાહ� કોાપણ કોટા , ટ�બ�નુલ 

અથવા આ�બ�ટ�ટર અથવા અન્ કોઈ ફોરમમા ંઅિન�ણ�ત હો્ અથવા આવી કોઈપણ કોટા , ટ�બ�નુલ, 

આ�બ�ટ�ટર અથવા ફોરમ દારા �ુકમના�ુ ંઅથવા �કુા�ો અથવા �ુકમ આપવામા ંઆવ્ો હો્.               

v. ફરર્ા� વ્થા અથવા કપટ�ા્ક પ�ૃિત ની નથી; અને 

vi. ાનડ�્ન �લમીટ�્ન એ�ટ, 1963 હ�ઠ  િન્ત કર�લ સમ્ગા ાના �ત પહ�લા આવા �ાવાઓ માટ� આ 

ફરર્ા� કર�લી હોવી જોઈએ. બ�રક�ગ ઓેબડસમેન રક�મ િવ્ે વધાર� મારહતી માટ� �ુઓ: 
http://bankingombudsman.rbi.org.in    

ડ�ફોલે 
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એ) ડ�ફોલટના રકરસામા ંક�રડટકાડા એકાઉનટમા ંકોાપણ બાક� રકમની ભરપાઈ માટ� કાડામેેબરને સમ્ સમ્ 

પર પોરટ, ફ�ક, ટ�લીફોન, ઈ-મેઈલ, એસએમએસ મેસેજ�ગ દારા ર�માઈનડસા મોકલવામા ંઆવ્ે અને 

/અથવા ્ા� ��વડાવવા, ફોલોઅપ કરવા અને બાક� વ�લુ કરવા માટ� તી� પકને રોકવામા ંઆવ્ે. 

આવી ર�તે રોકવા આવેલ કોાપણ તીજો પક સમ્ સમ્ પર અમલમા ંઆવતી ��વા વ�લુી માટ�ની 

આચાર સરંહતા�ુ ંસવં �ણા પાલન કર્ે. નીચે �જુબના એક અથવા વધાર� પસગંો બનવાથી ડ�ફોલટ થ�ુ ં

કહ�વા્ે અને બ�ક એકમાત તેની �નુસફ�થી ક�રડટકાડા �િુવધા પાછ� ખ�ચી લઈ ્ક�. ડ�ફોલટના પસગંો નીચે 

�જુબ છે.   

• બ�ક પાસેની બાક� હો્ તેવી કોાપણ રકમ િન્ત સમ્ગા ાની ��ર �કુવવામા ંકાડામેેબર સતત 

િનપફ  �્. 

• કાડામેેબર એગીમેનટ પમાણે ની જવાબ�ાર�ઓ િનભાવવામા ંકાડામેેબર િનપફ  �્. 

• કોાપણ ચેક અને/અથવા બ�કને વ �ર� પાડવામા ંઆવેલી ECS/રટ��નડ્ગ ઈનરટક્નસ ર�ુઆત પર/ કરવા 

પર કોાપણ કારણોથી નાણા મ ે નરહ/પર કામ થા્ નરહ. 

• કાડામેેબર ની કોાપણ ર��આત સાચી ન હો્, ખોટ� હો્ અથવા અ�રુ� હો્ �મા ંબ�કને આપેલા 

આવક અને /અથવા ઓ ખ ના કાગ ો /�રતાવેજો સાચા ન હોવા, અ� �રા અને /અથવા ખોટ�  

અને છેતરિપ�ડ� વા � મારહતી ધરવતા સા�બત થા્ તેનો સમાવે્ થઈ �્ છે પણ તેના �ધુી સીિમત 

નથી. 

બી) ડ�ફોલટ ર�પોટા ને પાછો ખ�ચવાની પરક્ા અને બાક� નાણા ભરપાઈ ક્ાા પછ� � સમ્ગા ામા ંર�પોટા  

પાછો ખ�ચવામા ંઆવ્ે તે નીચે �જુબ છે. 

• �ના પર પ્ હો્ તેવા ડ�ફોલટર તેના બ�ક સાથેના તમામ બાક� લેણા ફડચામા ંલઈ ગ્ેલ છે અથવા 

બ�ક સાથેના તેના લેણા ભરપાઈ કર� ��ધેલ છે. 

• બ�ક દારા અથવા તેની સામે કા� �ની �ાવો થ્ેલ છે અને બ�કની િવ�ુદમા ંકોટાનો �કુા�ો આવેલ છે 

�મા ંકાડામેેબર�ુ ંનામ ડ�ફોલટ રરપોટામાથંી કાક� નાખંવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવ�ુ ંછે. રવતતં સમીકાના 

આધાર� �ર�ક રકરસામા ંઅલગઅલગ િનણા્ો લેવા્ છે. 

સી) ડ�ફોલટના રકરસામા ંસમ્ સમ્ પર બ�લાતા આ�બ�ટ�્ન એનડ કોનસાઈલે્ન એ�ટ, 1996 હ�ઠ  

બ�ક દારા િન��ુત બ�ક અિધકાર� દારા નીમવામા ંઆવેલા એકમાત લવા�ની પાસે િવવા� લઈ જઈને 

બ�ક રકમ પાછ� મે વી ્ક� છે. લવા�ની બેઠક �ુબંઈ, ા�નડ્ામા ંરહ�્ ે. આ�બ�ટ�્નની કા ા્વાહ� 

�ગલી્ ભાષામા ંહાથ ધરવામા ંઆવ્ે.  



ડ�) કાડામેેબરના �તૃ�/ુકા્મી અકમતાના ક�રસામા ંલેણાની વ�લુાત. કાડામેેબરના �તૃ� ુઅથવા કા્મી 

અકમતા થવાથી બ�ક કાડામેેબરના કા� �ની વારસ પાસેથી સમાધાનથી લેણી રકમ વ�લુાત કરવાનો 

અને બાક� એકાઉનટ સરભર કરવાનો પ્તન કર્ે.  

6.   કાડર મ્ેમ્શ્પ નો �ત લા્્ો /પાછ� ખ�ચ્્ 

એ) કાડા મેેબર તમામ ક�ડ�ટકાડા(સ)ને �ુબંક�્ પટી પર તાસંા કાપી અડધા કર� બ�કને પાછા મોકલાવી 

તેની સાથે લે�ખત િવનતંી અથવા ત્ારબા� બ�કની 24 કલાક ફોન સિવ�સ પર ક�ડ�ટકાડા(સ) સાથે 

સકં ા્ેલ તમામ �િુવધાઓ અને લાભોને બધં કરવાની િવનતંી કર� કોાપણ સમ્ે આ એગીમેનટનો 

�ત લાવી ્ક� છે. વધારાના ક�ડ�ટકાડા(સ) જો કોઈ હો્ તો તેની સાથે તમામ ક�રડટકાડા(સ) બ�ક 

પાછા મે વે પછ� અને ક�ડ�ટકાડા(સ) એકાઉનટસના સ�ંભામા ંતમામ બાક� રકમ�ુ ંપેમેનટ બ�કને મળ્ા 

પછ� જ કાડા નો �ત લાવવો અસરકારક બન્ે. પા્મર� કાડામેેબર બ�કને લે�ખતમા ં� ��ચત કર�ને 

વધારાના કાડા(સ) નો ઉપ્ોગ ર� કર� ્ક� પરં� ુતેમ હોવા છતા ંવધારાના ક�ડ�ટકાડા(સ) ના 

ઉપ્ોગથી થ્ેલા તમામ ચાજ�સ અને ફ�સ માટ� પા્મર� કાડામેેબર જવાબ�ાર રહ�્ ે. કોાપણ 

વાિષ�ક ફ�સ અને/ અથવા અન્ ચાજ�સ સપમાણ (પો રાટા) આધાર� ર�ફંડ નહ� કરવામા ંઆવે.  

બી) બ�ક પોતાની �નુસફ�થી કોાપણ સમ્ે ક�રડટકાડા �િુવધા તાતકા�લક સમાપત કર� ્ક� અથવા કોાપણ 

સમ્ે કારણ અથવા ઉદે્ જણાવ્ા વગર અથવા ત્ા ંકોાપણ નોટ�સ આપ્ા વગર ઉપ્ોગ 

મ્ાાર�ત કર� ્ક�. જ્ાર� બ�ક ક�રડટકાડા �િુવધાને સમાપત કર� ત્ાર� કાડા એકાઉનટ (હ�ુ ડ�બીટ નહ� 

થ્ેલા ચાજ�સ અથવા ક�્ એડવાનસીસના સમાવે્ સાથે) પર બાક� તમામ રકમો લેણા બની જ્ે 

અને તાતકા�લક ભરવાપાત છે. ર� થેલા ક�રડટકાડા િવ્ે બ�ક તમામ વ્ાપાર� સરંથાઓ (�્ા ંક�રડટકાડા 

માન્/રવીકા ા્ છે) ને જણાવી ્ક�. જો ક�ડ�ટકાડા ને ર� કરવામા ંઆવે તો કાડામેેબર� તેને અવશ્ 

તાસંમા ંઅડ�ુ ંકાપીઅને બનેં અડધી્ા બ�કને તાતકા�લક પાછા મોકલવા જોઈએ. કોાપણ વાિષ�ક ફ�સ 

અને/ અથવા અન્ ચાજ�સ પો રાટા (ભાગે પડતા) ના આધાર� ર�ફંડ નહ� કરવામા ંઆવે. 

સી) કાડામેેબર તેમનો/તેણીનો રોજગાર, વ્વસા્ અથવા સરના�ુ ંબ�લે અથવા તેમની અત્ારની 

પોરટ�ગની જગ્ાએથી બ�લી થા્ અથવા તેમ�ુ/ંતેણી�ુ ંસેલેર� એકાઉનટ વગેર� બ�લા્  

(� �જુબનો રકરસો હો્), તેવા ક�રસામા ંબ�કને એકમાત તેની �નુસફ�થી ક�રડટકાડા �િુવધા બધં 

કરવાનો અિધકાર રહ�્ ે. કાડામેેબર ચોનસ ર�તે રવીકાર� છે ક� એકવાર ક�રડટકાડા એકાઉનટ ર�/બધં 

થા્ તો ક�રડટકાડાના િવ્ેષાિધકારો (તમામ લાભો અને સેવાઓના સમાવે્ સાથે) પાછા ખ�ચી 

લીધેલા ગણા્ે અને આવા િવ્ેષાિધકારો આપોઆપ વ �વાવત થતા નથી અને તે એકમાત બ�કની 

સવં �ણા �નુસફ� થી થ્ે. ક�રડટકાડા (કોાપણ કારણ થી) ર� કરાવવાથી કાડામેેબર�: 



• ક�રડટકાડા નો ઉપ્ોગ ના જ કરવો જોઈએ. કાડાને તા�ં ુઅડ�ુ ંકાપી અને તેને બ�ક ને પરત કર�ુ ં

જોઈએ. 

• કાડાને તા�ં ુઅડ�ુ ંકાપી અને તેને બ�ક ને પરત નથા્ ત્ા ં�ધુી ચાજ�સના પેમેનટના સમાવે્ 

સાથે કાડાના કોાપણ ઉપ્ોગ માટ� જવાબ�ાર છે. 

• ક�રડટકાડાના ઉપ્ોગની ્રતો અ�સુાર બ�કના પેમેનટસ ચા� ુરાખવા જોઈએ. 

ડ�) જો કાડામેેબર(સા)ના ક�ડ�ટકાડા નો �ાર�્ ઉપ્ોગ ન થ્ો હો્ અથવા 90 ર�વસથી વધાર� ઉપ્ોગ 

ન થ્ો હો્ તો તેના લાભો પાછા ખેચવામા ંઆવી ્ક� છે.    

7.  ક��ડેકાડર ખો્ાઈ જઈુ/ુચો્� થ્્/ �ુ�ુપયોગ થ્ો 

એ) કાડા ખોવાઈ ગ�ુ ંહો્, ચોર� ગ�ુ ંહો્, મળ�ુ ંન હો્, RBL બ�કના અથવા અન્ ATM મા ં��ર જ� ુ ં

ર� ુહો્ અથવા તેમના/ તેણીની પરવાનગી વગર �ુ�ુપ્ોગ કરવામા ંઆવ્ો હો્ તેવા ક�રસામા ં

કાડામેેબર� 24 કલાક ગાહક સિવ�સ ટોલ લ� નબંર 1800 121 9050 પર ફોન કર� બ�કને તાતકા�લક 

�ણ કરવી જોઈએ. વ�મુા ંખોવાઈ જવાના, ચોર� થવાના, �ુ�ુપ્ોગના રકરસામા ંકાડામેેબર� પોલીસ 

ફરર્ા�/ફરટા  ાનફોમફ્ન ર�પોટા  (FIR) કરવી જોઈએ �ની એક કોપી બ�કને મોકલવી જોઈએ.    

બી) બ�કને નોટ�સ/કે�િુનક�્ન પહ�લા ક�રડટકાડાના �બનસ�ાવાર ઉપ્ોગથી બનતી કાડામેેબરની 

જવાબ�ાર� બ�કને નોટ�સ/ કે�િુનક�્ન આપ્ા �ધુી �ર�ક ચાજ�સ માટ� રહ�્ ે અને બ�કને નોટ�સ 

મળ્ા પછ� જ “કંઈ નરહ” થ્ે. 

સી) ક�રડટકાડા સહ� ન ક�ુ� હો્ તેવા ક�રસામા ંતેના પર થ્ેલા તમામ ચાજ�સ માટ� કાડામેેબર 

જવાબ�ાર રહ�્ ે. 

ડ�) કાડામેેબર ક�રડટકાડાની સલામતી માટ� જવાબ�ાર રહ�્ ે અને તેની સલામતી િનિ�ત કરવા માટ�ના 

તમામ પગલા લે્ે અને ક�રડટકાડાના કોાપણ ર�તે કોાપણ �ુ�ુપ્ોગ માટ� બ�ક જવાબ�ાર નરહ બને. 

ઈ) કોાપણ િવવાર�ત વ્વહારની તપાસના રકરસામા ંકાડામેેબર બ�કને, બ�ક ના પિતિનિધઓને 

અને/અથવા કા� �ની સ�ાિધ્ોને વ �ણા સહકાર આપ્ે. 

એફ) કાડામેેબરને ત્ારબા� ક�રડટકાડા (ચોર�ના ર�પોટા  બા�) પા� ંમ � �્ તેવા રકરસામા ંપા� ંમે વેલ 

ક�ડ�ટકાડા નો ઉપ્ોગ ના જ કરવો જોઈએ અને અવશ્પણે બે �ુકડામા ંકાપીને તાતકા�લક બ�કને 

પરત કર�ુ ંજોઈએ. 

8. સપપેતા         

એ) આથી કાડામેેબર બ�કને ક�રડટ ચકાસણી અથવા સ�ંભા ચેકસ અથવા તેના રહતોના રકણ હ�� ુ

સબંિંધત તમામ / કોઈપણ મારહતીના અથવા �રતાવેજો અથવા કાડામેેબરને લગતા આ એગીમેનટ 

અથવા અન્ કોઈ એગીમેનટ સાથે �રતાવેજો �હ�ર કરવા અથવા કાડામેેબર� કર�લ ડ�ફોલટ ર�્વા 



બ�ક ઓફ ા�નડ્ા, ાનકમ ટ�ક ઓથોર�ટ�્, ટ�બ�નુલસ, કોટાસ, ન્ાિ્ક સરંથાઓ, અન્ બ�કો, ક�ડ�ટ 

બ�રુો, નાણાક�્ સરંથાઓ અથવા લા� ુપડતા રડર�લો્ર ધોરણો સાથે �સુગંત સમ્ સમ્ પર 

અન્ તીજો પક ની સામે �હ�ર કરવા રપપટ ર�તે અિધ�ૃત કર� છે. 

બી) આથી કાડામેેબર સહમત થા્ છે ક� કાડામેેબર દારા રપપટ સમંિત આપવામા ંઆવી હો્ તેવા જ 

રકરસામા ંકાડામેેબર� ક�રડટકાડા અર  ફોમામા ંઅથવા અન્ ર�તે આપેલી મારહતીનો બ�ક આગ  

માક�રટ�ગ માટ� કાડાને લગતી ઓફસા વેચવા માટ� �મા ંસમ્ સમ્ પર બેલેનસ ટાનસફર, EMI 

ઓફસા, ક�્ ને લગતી ઓફસા અને વીમા પોડ�ટસ નો સમાવે્ થા્ છે પણ તેના વરુ� ુ ંમ્ાાર�ત 

નથી. વ�મુા ંલા� ુપડતા રડર�લો્ર ધોરણો સાથે �સુગંત ર�તે બ�ક આ મારહતી સમ્ સમ્ પર 

અન્ પોડ�ટસને માક�ટ કરવા માટ� કર� ્ક� છે.  

સી) કાડામેેબર દારા આપવામા ંઆવેલી મારહતીનો ઉપ્ોગ બ�ક  ટ�લીમાક�રટ�ગ ચેનલસ/ કોલસ અથવા 

સીધા મેઈલ અને અન્ કોાપણ ચેનલ � બ�ક ને ઉ�ચત લાગે તે દારા તેની પોડ�ટસના માક�રટ�ગ 

માટ� કર� ્ક�. કાડામેેબરને અ�િુવધા ન થા્ તે િનિ�ત કરવા માટ� બ�ક “કુ નોટ કોલ” ર રટર રાખે 

છે. કાડામેેબર 24 કલાક સિવ�સ હ�લપલાાન દારા ફોન દારા બ�કને �ણ કર� ્ક� અથવા 

cardservices@rblbank.com પર ઈ-મેઈલ મોકલી તેમના કોનટ��ટ નબંરો આ ર રટરમા ંલીરટ�ગ 

કરાવી ્ક� છે. કાડામેેબર તેમના સબંિંધત કોનટ��ટ નબંરો બાકાત રાખવા બ�કની વેબસાઈટ પર પણ 

ર રટર કરવી ્ક� છે. 

ડ�) બ�ક પિત��  ર�પોટાસ (કાડામેેબર(સ)ની ક�ડ�ટ ્ોગ્તા અથવા તેને અસર કર� તે�ુ ંકંઈક) મે વે 

તેવા ક�રસામા ંબ�ક ક�રડટકાડા ર� કર� ્ક� ત્ારબા� તરતજ સમગ બાક� બેલેનસ તેમજ ક�રડટકાડાના 

ઉપ્ોગથી લાગેલી કોાપણ વધારાના ચાજ�સ/ ફ�સ � રટ�ટમેનટમા ંહ�ુ બીલ કરવામા ંઆવી નથી 

તે તાતકા�લક � �કવવાપાત બન્ે અને ઉ�ત કાડામેેબર(સ) દારા � �કવવાના રહ�્ ે. ઉ�ત કાડામેેબર 

િવ્ેની પિત��  મારહતી �ાથંી મે વી તે બ�ક, સરંથા અથવા બોડ� �ુ ંનામ �હ�ર કરવા બ�ક 

બધંા્ેલ નથી. 

ઈ) કાડામેેબર(સ) રવીકાર� છે ક� વ્ાપાર� પથાઓ અને લા� ુપડતી જોગવાાઓ પમાણે કાડામેેબર(સ)ની 

મારહતી સમ્ સમ્ પર બ�ક નન� કર� તે �જુબ વતામાન અથવા ભિવપ્ના ક�ડ�ટ બ�રુો સાથે ્ેર 

કરવા અિધ�ૃત છે. ઉપરો�ત મારહતી ક�ડ�ટ ાનફોમફ્ન બ�રુો ા�નડ્ા લીમીટ�ડ (CIBIL) � ભારત 

સરકાર અને ર�્વા બ�ક ઓફ ા�નડ્ા (RBI) ની પહ�લ છે તેને અથવા સકમ સ�ાધી્ો તરફથી 

માન્/ � ��ચત કર�લ અન્ કોઈ ક�ડ�ટ ાનફોમફ્ન બ�રુો ની સાથે ભારતી્ નાણાક�્ વ્વરથા અને 

આવી અન્ સરંથાઓની કા ા્કમતા અને યરથરતા વધારવા ્ેર થઈ ્ક� છે. 

mailto:cardservices@rblbank.com


એફ) ઉ�ત કાડામેેબર પછ�થી તેના તમામ લેણા બ�ક ને સતંોષ થા્ તે ર�તે � �કવી �� છે અથવા પતાવટ 

કર� છે તો બ�ક તે �િુનિ�ત કરવા વ્ાજબી પ્તનો કર્ે ક� ઉ�ત કાડામેેબરની �ધુાર�લી િવગતો 

(CIBIL) અથવા આવી અન્ કોઈ ક�ડ�ટ ાનફોમફ્ન બ�રુોને ફ�રફાર કરવા આપ્ે. 

 ) ક�ડ�ટ ાનફોમફ્ન બ�રુો ા�નડ્ા લીમીટ�ડ (CIBIL) એ ભારત સરકાર અને ર�્વા બ�ક ઓફ ા�નડ્ા 

(RBI) ની ભારતી્ નાણાક�્ વ્વરથાની કા ા્કમતા અને યરથરતા વધારવા માટ�ની પહ�લ છે. 

 � બ�કો અને નાણાક�્ સરંથાઓ વેચે મારહતીની આપ-લે માટ� અસરકારક પદિત વરુા પાડવાના 

RBI ના પ્તનોની સાથે �સુગંત છે �નાથી ગાહકોને િવિવધ સરંથાઓ પાસેથી ક�રડટની સાર� ્રતો 

મ � ્ક� છે. 

એચ) આ પહ�લમા ંભાગ લેતી તમામ બ�કો અને નાણાક�્ સરંથાઓ માટ� તે જ ર� છે ક� ગાહક ની મારહતી 

CIBIL અને અન્ ક�ડ�ટ ાનફોમફ્ન બ�રુો સાથે ્ેર કર�. ઉપરની બાબત ને ધ્ાનમા ંલેતા બ�ક 

કાડામેેબર(સ) અને એડ-ઓન કાડામેેબર(સ) એકાઉનટસ ને લગતી મારહતી CIBIL અને અન્ ક�ડ�ટ 

ાનફોમફ્ન બ�રુો ને ર�પોટા  કર્ે. 

આઈ) કાડામેેબર બ�ક ને અિધ�ૃત કર� છે ક� કાડામેેબરને લગતી મારહતી બ�ક તી� પક સાથે ્ેર કર� �થી 

બ�ક લાભો�ુ ંઅથવા કાડામેેબર� �મા ંભાગ લીધો હો્ તેવા પોગામ�ુ ંસચંાલન, સેવા અને વ્વરથા 

કર� ્ક�.   

�) કંઈપણ િવરોધાભાસ હો્ તેમ છતા ંકાડામેેબર બ�કને કાડામેેબરની તમામ મારહતી અથવા �રતાવેજો 

�મા ંઆ એગીમેનટ પણ આવી �્ છે અને/ અથવા અન્ કોઈ એગીમેનટ, બ�ક અને કાડામેેબર 

વેચે થ્ેલા વ્વહારો અથવા સો�ા નીચે �જુબનાને �હ�ર કરવા અિધ�ૃત કર� છે.     

i. તેની હ�ડ ઓફ�સ અથવા કોાપણ ્ાખાઓ, સબિસડર�્ અથવા બ�કની સાથે સકં ા્ેલ અથવા 

સલંગન કંપનીઓ; 

ii. બ�કના વ્ાવસાિ્ક સલાહકારો; 

iii. બ�કના અથવા તેના કોાપણ �બ્નેસીસ, હનો, અરક્ામતો અથવા જવાબ�ાર�ઓના કોાપણ 

સભંિવત અથવા વારતિવક ખર��નાર/ �ખુત્ારને; 

iv. કોાપણ વ્ય�તને �્ા ંકા� �ની ર�તે �હ�રાત કરવી જ ર� હો્ 

 �ૃપા કર� ન�ધ લે્ો ક� ક�ડ�ટ ાનફોમફ્ન કંપની્ એ�ટ, 2005 (CIC એ�ટ) અને તેના હ�ઠ  બનાવવામા ં

આવેલા િન્મો અને િન્મન ડ�સેેબર 14, 2006 થી અમલમા ંઆવેલ છે. તેમા ંિન્ત કર�લ ્રતોને 

આધીન RBL બ�ક ક�ડ�ટ ાનફોમફ્ન કંપની્ અને બ�રુોને ક�ડ�ટ મારહતી ્ેર કરવા માટ� હક�ાર રહ�્ ે.   
 

િ્ભાગ – 2 : ્ધા્ાના િનય્ો અનમ શ્તો 
1. વયાખયાઓ 



1.1 RBL બ�ક ક�રડટકાડા અથવા RBL બ�ક ક�રડટકાડા અથવા ક�રડટકાડા અથવા કાડા અથવા કાડા નબંરનો અથા RBL બ�ક �લિમટ�ડ (અગાઉ: રતનાકર બ�ક �લિમટ�ડ) (“RBL 

બ�ક” અથવા “બ�ક”) દારા �ર� કરવામા ંઆવેલ માન્ ક�રડટકાડા (કો-બાનંડ�ડ ક�રડટકાડાના સમાવે્ સાથે) રહ�્ ે � કાડામેેબરને વ �વા િનધાારરત ક�ડ�ટ મ્ાા�ા 

સાથે કાડા એકાઉનટ ઉપ્ોગ કરવાનો અિધકાર આપે છે.  

1.2 વધારા�ુ ંક�ડ�ટ કાડા અથવા એડ-ઓન ક�ડ�ટ કાડા નો અથા છે પાથિમક કાડામેેબરની િવનતંી પર વધારના કાડા મેેબરને �ર�કરવામા ંઆવેલ ક�ડ�ટ કાડા. 

1.3  વધારના કાડા મેેબરનો અથા છે એક વ્ય�ત � ભારત નો નાગરરક છે અને પાથિમક કાડામેેબરના �ુ�ંુબના સીધા સભ્ છે �વા ક�  વનસાથી, ભાઈઓ, બહ�નો, 

માતાિપતા અને બા કો �ઓ 18 વષાથી ઉપરના છે અને પાથિમક કાડામેેબરની િવનતંી થી તેમને વધારા�ુ ંક�ડ�ટ કાડા �ર� કરવામા ંઆવ�ુ ંછે અને �ના 

ચાજ�સ પાથિમક કાડામેેબરના એકાઉનટમાથંી લેવાપાત છે.  

1.4 બ�ક, અમે, અમા�ંુ, અમારા અથવા તેના �વા સવાનામો નો અથા RBL બ�ક, અ�ગુામીઓ, �ખુત્ારો, સચંાલકો, કારભાર�ઓ, િન��ુત વ્ય�તઓ �વો રકરસો 

હો્ તે પમાણે રહ�્ ે. 

1.5 �બલ�ગ સા્કલનો અથા બે કિમક બનેલા �બલ�ગ રટ�ટમેનટસ વેચેનો સમ્ગા ો રહ�્ ે. 

1.6 કાડામેેબર, પાથિમક કાડામેેબર, સભ્, ગાહક, તમે, તમારા, તેને, તેમણે, તેમના અથવા સમાન સવાનામનો અથા �ના મને કાડા �ર� કરવામા ંઆવેલ છે 

અને કાડા એકાઉનટ � વવામા ંઆવે છે તે વ્ય�ત રહ�્ ે.   

1.7 કાડા એકાઉનટ અથવા એકાઉનટનો અથા આ િન્મો અને ્રતો હ�ઠ  પાથિમક કાડામેેબરના નામે બનેક દારા � વવામા ંઆવેલ એકાઉનટ રહ�્ ે. 

1.8 કાડા નબંરનો અથા તમારા કાડા પર ઉપસાવેલ અનન્ 16 �કડા રહ�્ ે (વધારાના ક�રડટ કાડા નો કાડા નબંર, જો કોઈ હો્ તો તેનો પણ સમાવે્ થા્ છે). 

1.9 કો-બાનડ�ડ ક�રડટકાડાનો અથા બ�ક દારા અન્ સરંથા સાથે મ �ને �ર� કરવામા ંઆવેલ ક�ડ�ટકાડા તેવો રહ�્ ે. �મા ંબી  બાબતોની સાથોસાથ 

વ્ાવસાિ્ક / વ્ાપાર� કામગીર�મા ંરોકા્ેલ સરંથાનો પણ સમાવે્ થા્ છે પણ તેના વરુ� ુ ંમ્ાાર�ત નથી. 

1.10 ક�ડ�ટ મ્ાા�ાનો અથા છે તમામ કાડા એકાઉનટસમા ંકોાપણ સમ્ે એકસાથે લઈ ્કાતી ક�ડ�ટ.   

1.11 ચાજ�સનો અથા છે આ એગીમેનટ હ�ઠ  કર�લ વ્વહાર અથવા કાડા એકાઉનટમા ંલાગેલ ચા� કાડામેેબર� ચા� રલીપ/ ફોમા નો ર�કોડા સહ� ક્� હો્ ક� ન ક્� હો્. 

આમા ંમાલ/સેવાઓ ની ખર���, ક�્ એડવાનસીસ, કાડા અથવા કાડા નબંરના ઉપ્ોગ દારા એકાઉનટસમાથંી બનાવેલ ડારટ, જોડાવાની ફ�, વાિષ�ક ફ�સ, 

નાણાક�્ ચાજ�સ, ઓવર લીમીટ ફ�, લટે પેમેનટ ફ�, વ્વહારના ચાજ�સ, સિવ�સ ચાજ�સ, સિવ�સ ટ�ક અને અન્ કોઈ ફ�/ ચાજ�સ / રકમો �ને માટ� કાડામેેબર 

�કુવવા સમંત થ્ા હો્ અથવા આ એગીમેનટ હ�ઠ  બ�કને �કુવવા જવાબ�ાર હો્ નો સમાવે્ થા્ છે પણ તેના �ધુી મ્ાાર�ત નથી.  

1.12 ક�્ ઉપાડ મ્ાા�ાનો અથા છે ક�્ અથવા ક�્ સમકક રકમ �નો કાડામેેબરને ખર��� િસવા્ના વ્વહાર માટ� બ�ક સાથેના તમામ કાડા એકાઉનટસમા ંઉપ્ોગ 

કરવાની પરવાનગી છે.  

1.13 CVC2 નો અથા કાડામેેબરના ક�રડટકાડાની પાછ  સહ� કવાની પેનલ પર (�ુબંક�્ પટીની નીચે) નબંરના છેલલા ૩ �કડા એમ રહ�્ ે. CVC2 એ �રુકા િવ્ેષતા 

છે � �ટરનેટ વ્વહારો માટ�ની ઓ ખ પરક્ા માટ� અથવા ફોન પર કાડામેેબરની ઓ ખ માટ� ઉપ્ોગમા ંલેવા્ છે. 

1.14 ાલે��ટકલ ટિમ�નલનો અથા થા્ છે કોાપણ બાચં ટ�લર ટિમ�નલ, ઓટોમેટ�ડ ટ�લર મ્ીનસ (ATM), પોઈનટ ઓફ સેલ ટિમ�નલસ, EDC (ાલે�ટોિનક ડ�ટા ક�પચર 

મ્ીન) અથવા કોઈ અન્ સાધન �મા ંક�રડટકાડા અને/અથવા PIN (પસાનલ આઈડ�નટ�ફ�ક�્ન નબંર) નો ઉપ્ોગ થઈ ્ક� અને આ િન્મો અને ્રતો મા ં

�્ાાવ્ા પમાણે બ�ક દારા અિધ�ૃત કરવામા ંઆવ�ુ ંહો્. 

1.15 ાલે�ટોિનક �લી્ર�ગ સિવ�સ (ડ�બીટ �લી્ર�ગ અથવા ECS) નો અથા ર�્વા બ�ક ઓફ ા�નડ્ા દારા િન્ત કર�લ �લી્ર�ગ સિવ�સ �મા ંકાડા એકાઉનટમા ંબાક� 

લેણાની �કુવણીમા ંસર તા માટ� કાડામેેબર� ભાગ લેવાની લે�ખત સહમતી આપેલ છે. 

1.16 ફાઈનાનસ ચાજ�સનો અથા થા્ છે અને સમાવે્ કર� છે આ િન્મો અને ્રતો મા ંઆપ્ા પમાણ ેકાડા એકાઉનટમા ં�ુલ બાક� રકમ પર ચા� કરવામા ંઆવ�ુ ં

વ્ાજ. 

1.17 વ્ાપાર� સરંથા નો અથા થા્ છે કોાપણ કંપની, કોપ�ર�્ન, સરંથા, પેક�, એસોસીએ્ન, વ્ય�ત અથવા બ�ક દારા સમ્ સમ્ પર �હ�ર કરવામા ંઆવે એવી 

કોઈ સરંથા � કોાપણ જગ્ાએ આવેલી હો્ � મારટર કાડા વ્ાપાર� તર�ક� િન��ુત થ્ેલ હો્ અને / અથવા મારટર કાડા મેેબર બ�ક સાથે કાડામેેબર ને 

કાડા અથવા કાડા નબંરનો ઉપ્ોગ કર�ને સામાન, સેવાઓ અથવા ક�્ એડવાનસ મે વવા વ્વરથા થઈ હો્. 

1.18 મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુનો અથા થા્ છે કાડા એકાઉનટના બલેેનસમાથંી �ુલ બાક� રકમમા ંથી ક�ટલાક ટકા � બ�ક દારા સમ્ સમ્ પર નન� કરવામા ં

આવે છે અને � કાડામેેબર� �બલ�ગ સા્કલના �ર�ક પસગંે ભર�ને બાક�ના રકમ હવે પછ�ના �બલ�ગ સા્કલમા ં�કુવવા માટ� લઈ જવી જ ર� છે. આ 

હ�� ુમાટ� અહ� એ રપપટતા કરવમા ંઆવે છે ક� �ર�ક �બલ�ગ સા્કલ માટ� ઓછામા ંઓછ� મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુતર�ક� �્ાાવેલ રકમ કાડા મેેબર� 

અવશ્ ભરવાની છે અને બાક�ના આગ  લઈ જવાતી રકમ માટ� ફાઈનાનસ ચાજ�સ લાગ્ે અને તે ગાહક� � �કવવાના રહ�્ ે. 

1.19 ખર���ઓનો અથા છે અને તેમા ંસમાવે્ થા્ છે, કાડા અને કાડા નબંરનો ઉપ્ોગ કર�ને ખર��� કર�લા સામાન અને સેવાઓ. 

1.20 ખર���ની તાર�ખનો અથા છે � ર�વસે કાડા એકાઉનટ પર વ્વહાર પોરટ કરવામા ં આવ્ો હો્ અને નહ� ક� � ર�વસે ગાહક દારા ખર�ખર વ્વહાર થ્ો 

તે. તમામ ચાજ�સ અને ર�વોડા પોરટ�ગ તાર�ખથી ગણવામા ંઆવ્ે. 

1.21 પેમેનટ ડં ુડ�ટ નો અથા છે કાડામેેબર� � તાર�ખે અથવા તેનાથી પહ�લા બ�ક ને પેમેનટ કરવા�ુ ંરહ� છે તે તાર�ખ.   



1.22 �ુલ બાક� અથવા ટોટલ એમાઉનટ ડં ુનો અથા છે કાડા પર �ુલ બાક� બ�કના લેણા ં�મા ંચાજ�સ, ફ�સ, અને અન્ કોઈ રકમ � બ�ક દારા સમ્ સમ્ 

પર �બલ�ગ સા્કલમા ંચા� કરવામા ંઆવતી હો્ નો સમાવે્ થા્ છે પણ તેના વરુ� ુ ંમ્ાાર�ત નથી. અહ� �્ાાવેલ હ�� ુમાટ� રપપટતા કરવામા ં

આવે છે ક� �ર�ક �બલ�ગ સા્કલ માટ� ઓછામા ંઓછ� મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુતર�ક� �્ાાવેલ રકમ કાડા મેેબર� અવશ્ ભરવાની છે ઉ�ત કાડામેેબર 

�ુલ બાક� રકમથી ઓછ� રકમ ભરવા�ુ ંપસ�ં કર� ્ક� પણ �ર�ક �બલ�ગ સા્કલ માટ�ની મીનીમમ એમાઉનટ ડં ુથી ઓછ� �ાર�્ નરહ.  

1.23 કામચલાઉ ક�ડ�ટ મ્ાા�ા વધારવાનો અથા થા્ છે ક� કાડામેેબર દારા કોઈ ચોનસ હ��સુર ક�ડ�ટ મ્ાા�ા વધારવાની િવનતંી કરવામા ંઆવી છે. આવો 

વધારો ચોનસ સમ્ગા ા માટ� કરવામા ંઆવ્ે અને સમ્ગા ો સમાપત થ્ેથી વ �વાવત કર� ��વામા ંઆવ્ે. 

1.24 માન્ ક�ડ�ટ કાડાનો અથા છે ક� બ�ક દારા �ર� કરવામા ંઆવેલ કાડા �ની �દુત વીતી નથી ગઈ, �ને �કુ્ાન નથી થ�ુ ંઅથવા �ને બ�ક અથવા 

કાડામેેબર દારા ર� કરવામા ંઆવ�ુ ંનથી. 

1.25 વન ટાઈમ પાસવડા (OTP) નો અથા છે ક� બ�ક દારા િનમાાણ કવામા ંઆવેલો અને ્ોટા મેસેજ સિવ�સ (SMS) દારા મોકલવામા ંઆવેલો �ર�ક વન ટાઈમ 

પાસવડા. 

1.26 “EMV PIN” (“EMV”) નો અથા છે બ�ક દારા �ર� કરવામા ંઆવેલ ક�ડ�ટ કાડા પર કરવામા ંઆવનાર વ્વહાર માટ� �ર� કરવામા ંઆવેલ પસાનલ 

આઈડ�નટ�ફ�ક�્ન નબંર. 

2. RBL મ�ક ક�ડ�ે કાડર  

2.1. અહ� આપેલ િન્મો અને ્રતો અને તે ર�્વા બ�ક ઓફ ા�નડ્ા (RBI) અથવા કોાપણ વૈધાિનક સરંથાઓ ની � �ચનાઓ �જુબ અથવા બ�કની 

પોલીસીમા ંફ�રફાર થવાથી બ�ક દારા સમ્ સમ્ પર �ધુારવામા ંઆવે તો તે�ુ ંપાલન કરવા તમે સહમત થાવ છો. તે રપપટતા કરવામા ંઆવે છે ક� 

કાડા ત્ાર� જ માન્ રાખવામા ંઆવ્ે જ્ાર� માન્ કાડાની પાછ  પર ્ોગ્ ર�તે સહ� થઈ હો્ અને તમારા દારા વ્ાપાર� સરંથાને આપવામા ંઆવે. 

કાડામેેબસફ કોાપણ તી� પક ને CVC2 નબંસા �હ�ર કરતા કા   રાખવી જોઈએ �મા ંઅ�ણી વ્ય�તઓ, �પુ અથવા �ટરનેટ એડ�સ નો સમાવે્ 

થા્ છે પણ તેમના �ધુી સીિમત નથી. કારણક� છેતરપ�ડ� વા ા વ્વહારમા ંCVC2 નબંર નો �ુ�ુપ્ોગ થઈ ્ક� છે. 

2.2. કાડા એ બ�કની િમલકત છે અને જ્ાર� માગંવામા ંઆવે ત્ાર� તાતકા�લક બ�ક ને ર�ુ કર�ુ ંજોઈએ અથવા સ�પી ���ુ ંજોઈએ. 

2.3. કાડા તબ��લીને પાત નથી અને તેને �ુ�ુપ્ોગથી બચાવવા તમાર� �ર�ક વખતે તમારા �ગત કા�મુા ંરાખ�ુ ંજોઈએ. 

2.4. ભારતની બહાર િવ��્ી ચલણમા ંક�રડટકાડાનો ઉપ્ોગ ર�્વા બ�ક ઓફ ા�નડ્ા ના િન્મન ફોર�ન એ�સચેનજ મેનેજમેનટ એકટ (FEMA), 1999 ને 

આધીન છે. કાડા નો ઉપ્ોગ પિતબિંધત વર�ઓુ ખર��વા ન કરવો જોઈએ �વી ક� લોટર� રટરકટસ, પિતબિંધત અથવા મનાઈ કર�લા મેગે્ીનો, 

યરવપરટ��સમા ંભાગ લેવો અને કોલ બકે સેવાઓ માટ��ુ ંપેમેનટ. (1) જો ક� તમે નેપા  અથવા � �તાનમા ંિવ��્ી ચલણમા ંપેમેનટ કરવા કાડા નો ઉપ્ોગ 

નરહ કર� ્કો.          

2.5. પાથિમક કાડામેેબર અને/ અથવા વધારાના કાડામેેબર�(સફ) કાડા ની રસી� રવીકા ફ્ થી અને / અથવા કાડાની પાછ  સહ� કરવાથી અને / અથવા કાડા 

પર ચા� થા્ તેમ કરવાથી RBL બ�કના સવં �ણા ર�તે બ�ક ની �નુસફ�થી સમ્ સમ્ પર �ધુારવામા ંઆવતા કાડામેેબર એગીમેનટના િન્મો અને 

્રતો રવીકા ા્ છે તેમ માનવામા ંઆવ્ે. 

3. કાડર ્ામયતા, સ્ા�પત અનમ ્ા �ે ન્્ક્ૂ 

3.1. કાડા ઉપર �્ાાવેલ ક�લનેડર વષાના મરહનાની છેલલી તાર�ખ �ધુી તમા�ંુ કાડા માન્ છે િસવા્ ક� તે બ�ક દારા વહ��ુ ંર� થા્. જો માન્ સમ્ગા ાની બહાર 

તમે કાડા વાપરો તો ઉભા થનાર પરરણામો માટ� બ�ક કોાપણ પકાર� પછ� તે ગમે તે હો્ માટ� જવાબ�ાર નરહ બને.  

3.2. સમા�પત પર અથવા પહ�લા ર� કરાવવાથી સવં �ણાપણેને બ�કની �નુસફ� થી તમારા કાડા �ુ ંનવીકરણ અથવા વ �વાવત યરથિતમા ંથઈ ્ક�. સમાપત થ્ેથી કાડા ને 

�ુબંક�્ પટી પર તા�ં ુકાપીને બે �ુકડા કરવા જોઈએ અને �ૃપા કર� ક�રડટકાડા પર રહ�લી ચીપ (જો હો્ તો) ને બે �ુકડામા ંકાપી તેનો ના્ કરો. 

3.3. િસવા્ ક� તમે અહ� નીચે એગીમેનટનો ભગં ક્� હો્ બ�ક આપમે ે કાડાની માન્તા�ુ ંનવીકરણ કર્ે અને અત્ાર� ઉપ્ોગમા ંલેવાતા કાડાની સમા�પત પહ�લા 

કાડામેેબરને ન�ુ ંકાડા મોકલ્ે. ન�ુ ંકાડા મ ે નરહ તેવા સજંોગોમા ંતમે બ�કના િન��ુત કર�લ ગાહક સેવા ક�ન્ નો સપંકા  કર� ્કો અથવા સમ્ સમ્ પર તમને 

જણાવવામા ંઆવતા સરનામા પર બ�ક ને લખી ્કો. 

3.4. જો તમે કાડાને ર�ન� ુકરાવવા ન માગંતા હોવ તો તમે અત્ાર� ઉપ્ોગ કરતા કાડાની સમા�પતના ઓછામા ંઓછા ૩૦ ર�વસ અગાઉ બ�કને �ણ કરવી જોઈએ. 

કાડામેેબર દારા કાડા ર� કરાવવાની �ણ ન કર� હો્ તો તમારા કાડા એકાઉનટમા ંરરન�અુલ ફ� (રરન�અુલ વખતે � પમાણે લા� ુપડતી હો્) લાગ્ે અને તે 

ર�ફંડ કરવામા ંનરહ આવે.  

3.5. સેનટલ બોડા ઓફ ડ�ર��ટ ટ�કીસના 1 �ુલાઈ, 2011 થી અમલમા ંઆવતા �હ�રનામા પમાણે ક�રડટકાડા ર�ન�અુલની િવનતંીઓ માટ� PAN ની િવગતો 

આપવી ફર ્ાત છે. જો સમા�પત પહ�લા અમાર� પાસે તમાર� PAN ની િવગતો �ધુાર�લ નરહ હો્ તો તે ર�ન� ુનરહ કરવામા ંઆવે. કાડાની સમા�પતના 

90 ર�વસ ની ��ર PAN પાપત નરહ થાત તો આવા કાડા કા્મ માટ� બધં કર� ��વામા ંઆવ્ે. 

4. ્ધા્ાવુ ુકાડર  



4.1. કાડા એકાઉનટમા ંિવિવધ પકારના કાડા હોઈ ્ક� �નો નબંર નન� કરવો તે સવં �ણાપણે બ�કની �નુસફ� પર છે. વધારાના કાડા મેેબર 18 વષાથી ઉપરના 

ભારતના નાગરરક હોવા જોઈએ અને પાથિમક કાડા મેેબર સાથે માતાિપતા,  વનસાથી, બા ક અથવા ભાઈ-બહ�ન (ભાઈ અથવા બહ�ન) ના નાતા થી 

જોડા્ેલ હોવા જોઈએ. 

4.2. તમાર� િવનતંી/ સ�ાિધકાર મળ્ેથી બ�ક સવં �ણાપણે પોતાની �નુસફ�થી વધારાના કાડા મેેબરને વધારા�ુ ંકાડા �ર� કર્ે. 

4.3. વધારાના કાડા પર કરવામા ંઆવતા તમામ વ્વહારો અને ચાજ�સ માટ� તમે વ �ણા ર�તે જવાબ�ાર અને તેને પાત રહ�્ ો. �નો તમારા પેમેનટ માટ� 

તમારા એકાઉનટના રટ�ટમેનટમા ંસમાવે્ કરવામા ંઆવ્ે. માિસક એકાઉનટ�ુ ંરટ�ટમેનટ ફ�ત તમને મોકલવામા ંઆવ�ુ ંહો્ તેમ છતા ંકાડા મેેબર 

વધારાના કાડા મેેબરની સાથે તમામ ચાજ�સ માટ� સ�ં�ુત ર�તે અને વ્ય�તગત ર�તે બ�કને જવાબ�ાર રહ�્ ે. આ િન્મો અને ્રતો વધારાના કાડા 

મેેબરને પણ બધંનકતાા રહ�્ ે. 

4.4. બ�ક ને િવનતંી કર�ને અને વધારાના કાડા ને બે �ુકડામા ંકાપી ને પા� આપને ને તમે વધારાના કાડા ની �િુવધા પાછ� ખ�ચી ્કો. � મળ્ાથી બ�ક 

વધારાના કાડા ને ર� કર્ે. ર� કર�લા વધારાના કાડા બ�ક ને મ ે તે પહ�લા વધારાના કાડા પર ખચા પર ખચા કરવામા ંઆવ્ો હો્ પણ �બલ�ગ ન 

થ્ેલ હો્ તો તે માન્ ગણા્ે અને તમને બધંનકતાા રહ�્ ે. 

4.5. પા્મર� કાડા એકાઉનટ કોાપણ કારણો થી સમાપત કરવામા ંઆવે તો વધારાના કાડા ની �િુવધાઓ અને િવ્ેષાિધકારો આપોઆપ પાછા ખ�ચાઈ જ્ે. 

5. કાડર નો ઉપયોગ 

5.1. ��ુ ંતમને ક�ડ�ટકાડા મ ે ક� તમાર� ક�રડટકાડાની પાછ  આવેલ સહ� કરવાની પટી પર તાતકા�લક સહ� કરવી જોઈએ. 

5.2. કાડા ફ�ત વારતિવક કારણોથી અથવા સમાન અને /અથવા સેવાઓની સ�ાવાર ખર��� માટ� જ  વાપર�ુ ંજોઈએ. 

5.3. ખચા કરતી વખતે તમાર� ચા� રલીપ, ક�્ એડવાનસ રલીપ અથવા મેઈલ ઓડાર �ુપન સહ� કર� અને / અથવા લેવી જોઈએ. ચા� રલીપમા ંસહ� નહ� 

કરવાથી તમે તમારા ખચાની જવાબ�ાર�માથંી ��ુત નરહ થઈ ્કો. ચા� રલીપ ની તમાર� કોપી તમાર� ઓછામા ંઓછા છ મરહના �ધુી અવશ્પણે  

સાચવી રાખવી જોઈએ. તમાર� િવનતંીથી બ�ક સવં �ણાપણે પોતાની એકમાત �નુસફ�થી ચા� રલીપ ની નકલો આપી ્ક� � હાલમા ંચાલતા �ર થી 

વધારાના ખચા ને આધીન છે.    

5.4. બ�ક કોાપણ સમ્ે પહ�લેથી નોટ�સ આપ્ા વગર ક� કોાપણ કારણ, પછ� તે ગમે તે હો્, આપ્ા વગર વ્ાપાર� સરંથાઓ પર ચા� અિધ�ૃત કરવા 

માટ� ના પડ� ્ક� અને / અથવા કાડામેેબરની કાડા વાપરવાની કમતા મ્ાાર�ત અથવા રથગીત કર� ્ક� અથવા કાડા ને રથ�ગત અથવા ર� કર� ્ક�. 

બ�ક ATM , વ્ાપાર� સરંથા પાસે થી અથવા �તે જ ક�રડટકાડા પા� લઈ લ ે/ કબ�મા ંરાખે/ ક�રડટકાડા ના બાક�માથંી તાતકા�લક �િ્ક અથવા વ ��ંુ 

પેમેનટ માગંી ્ક� જો તેને ઉ�ચત ર�તે એ�ુ ંલાગે ક� ક�ડ�ટના ્ોગ્ સચંાલન અથવા ધધંાક�્ જોખમ માટ� તેમ કર�ુ ંજ ર� છે અથવા કાડા અથવા કાડા 

એકાઉનટ નો �ુ�ુપ્ોગ થઈ રહો છે અથવા થવાની ્�તા છે. ઉપરો�ત બાબત માટ� તમે કોાપણ િવરોધ અથવા આનાકાની વગર સહમત થાવ છો. 

5.5. કાડા પર થ્ેલા કોાપણ વ્વહાર માટ� બ�ક દારા પેમેનટ માટ� મે વા્ેલ કોાપણ ચા� રલીપ અથવા અન્ પેમેનટ માગંપત િનણાા્ક સા�બતી હ્ે ક� 

આવી ચા�રલીપ પર અથવા અન્ પેમેનટ માગંપત પર લખવામા ંઆવેલી રકમ કાડામેેબર દારા કાડા ના ઉપ્ોગ થી ખચા કરવામા ંઆવેલ છે. �્ા ં

ચા� રલીપ અથવા વાઉચર ઉપલબધ ન હો્ �મ ક� મેઈલ ઓડાર અથવા ટ�લીફોન ઓડાર અથવા ાલે�ટોિનક કોમસા (એટલે ક� ઈનટરનેટ) અને તમે 

વ્વહાર બાબતે વાધંો હો્ તો તમે પહ�લા કાડા પર રહ�લ બાક� � �કવી ��્ો અને સબંિંધત વ્ાપાર� સરંથા સાથે પત્ક ર�તે િવવા��ુ ંસમાધાન કર્ો. 

બ�ક આ બાબતે કોાપણ ર�તે, પછ� તે ગમે તે હો્, જવાબ�ાર નરહ બને.      

5.6. ક�ટલીક પોડ�ટસ અને સેવાઓની ખર��� પર બ�ક દારા સમ્ સમ્ પર િન્ત ક્ાા �જુબ સરચા� લાગી ્ક�. સરચા��ુ ંપેમેનટ ફર ્ાત છે અને તે 

સમ્ સમ્ પર બ�લાઈ ્ક�. પેટોલપપંસ પર થતા વ્વહારો માટ� થતો સરચા� લ��ુમ  . 10/- ને આધીન રહ�ને વ્વહારની રકમના 2.5 �ટલો 

રહ�્ ે. ર�લવે રટરકટસ ની ખર��� / ર� કરવા પર IRCTC સિવ�સ ચા� + વ્વહાર ની રકમના 1.8% સરચા� રહ�્ ે. 

5.7. એકાઉનટ�ુ ંમાિસક રટ�ટમેનટ તમે કર�લા ખચાના ચાા�સ માટ� પાથિમક સા�બતી રહ�્ ે. રટ�ટમેનટમા ં�્ાાવેલ ચાજ�સ સાથે તમે અસહમત હોવ તો 

રટ�ટમેનટની તાર�ખથી 30 (તીસ) ર�વસ ની ��ર બ�કને લે�ખતમા ંજણાવવા�ુ ંરહ�્ ે તેમ નરહ કરવાથી એકાઉનટ રટ�ટમેનટમા ંરહ�લા ચાજ�સ બ�કને 

�કુવણી કરવાની તમાર� જવાબ�ાર� ની િનણાા્ક સા�બતી બન્ે.  

5.8. જો કોઈ વ્ાપાર� સરંથા કાડા રવીકારવાની ના પાડ� અથવા કાડા ઉપર સરચા� લા�� તો બ�ક જવાબ�ાર નરહ બને. જો ક� કાડામેેબર� કાડા નો રવીકાર 

કરવાનો ાનકાર અથવા વ્ાપાર� સરંથા દારા લા�વામા ંઆવેલ સરચા� િવ્ે ની આ ફરર્ા� બ�ક ને સમ્ સમ્ પર િન્ત કર�લ સરનામા પર 

અથવા િન��ુત કર�લ ગાહક સેવા ક�ન્ પર જણાવવી જોઈએ. 

5.9. વેપાર� માલ, ભાવ, �ર, �ણુવ�ા, જથથો, વોરંટ�, િવ્ેષાિધકારો, લાભો અને ફા્�ાઓ માટ� બ�ક કોાપણ ર�તે જવાબ�ાર અને / અથવા બધંા્ેલ નરહ 

રહ�. �મા ંતમારા દારા વ્ાપાર� સરંથાઓ અને /અથવા તમારા દારા �કુવામા ંઆવેલ મેઈલ ઓડાર સાથે તી� પક પાસેથી ખર��ા્ેલ અથવા 

મે વા્ેલ સેવાઓમા ંકિત/ િવલબં, ડ�લીવર� થવી અથવા ન થવી નો સમાવે્ થા્ છે પણ તેના વરુ� ુ ંમ્ાાર�ત નથી. અહ� ઉ�ભવતો કોાપણ 

િવવા� તમાર� સીધો વ્ાપાર� સરંથા / તી� સપલા્ર પક સાથે પતાવટ કરવાની રહ�્ ે અને આમ નરહ કરવાથી તમને બ�ક પત્ેની કોાપણ 

જવાબ�ાર�માથંી તમે ��ુત નહ� થાવ.   

5.10. વ્ાપાર� સરંથા સામેનો તમારો કોાપણ �ાવો બ�કની િવ�ુદ કિતવ �િત� અથવા પિત�ાવા માટ� પાત નહ� બને. 



5.11. કાડામેેબરને કોાપણ ર�તે, તે પછ� ગમે તે હો્, જવાબ�ાર બન્ા વગર બ�ક સવં �ણાપણે પોતાની �નુસફ�થી અને તેમ કરવા�ુ ંકારણ આપ્ા વગર કાડા 

રથ�ગત કર� ્ક� / પા� ખ�ચી ્ક� છે. કાડા અને આ કાડા એગીમેનટની સમા�પતથી તેની સાથે જોડા્ેલા િવ્ેષાિધકારો, ફા્�ાઓ અને �િુવધાઓ 

આપોઆપ સમાપત થ્ે. 

5.12. વ�મુા ંરપપટતા કરવામા ંઆવે છે ક� કોાપણ/ �ર�ક સામાન/ સેવાઓની ખર��� માટ� �મા ંએર/ ર�લ ટ�ક�ટસ નો પણ સમાવે્ થા્ છે પણ તેના વરુ� ુ ં

મ્ાાર�ત નથી માટ� � પમાણે રટ�ટમેનટ પર �્ાાવેલ હો્ તે પમાણે કાડામેેબર � �કવી ��્ે �થી પાછ  થી ખર��� ર� થઈ હો્ તો પણ ફાઈનાનસ 

અથવા ફ� ચાજ�સ ને ટા � ્કા્. ર� કરવાને કારણે ર�ફંડની ક�ડ�ટ, કાડા એકાઉનટમા ં(ર� કરવાના ચાજ�સ ને બા� કર�ને) ત્ાર�જ કરવામા ંઆવ્ે 

જ્ાર� આવી ર� થવાની મારહતી બ�ક ને મ � હો્. તમને કોઈ ક�્ ર�ફંડ આપવામા ંનરહ આવે. જો એકાઉનટ ના રટ�ટમેનટમા ંક�ડ�ટ ઉ�ચત સમ્મા ંન 

��ખા્ તો તમાર� તાતકા�લક બ�કને �ણ કરવી જોઈએ.  

5.13. કાડા ના ઉપ્ોગમા ંઆ કાડામેેબર એગીમેનટના કા� �નો, કા્�ાઓ, િન્મનો, િન્મો અને ્રતોના ઉલલઘંન માટ� કાડામેેબર સવં �ણા જવાબ�ાર� રવીકાર� 

છે અને વ�મુા ંકોાપણ હાની, �કુ્ાન, રહતસબંધં,  પાતંર �મા ંઅન્ ફાઈનાનસી્લ ચાજ�સ અને �વક અને બ�ક તમારા એકાઉનટમા ંકર� અથવા 

ભોગવે અને તમારા � �ક, આ��્ અને અથવા બે�રકાર� ને લીધે થા્ તેના સમાવે્ સાથે પણ તેના વરુ� ુ ંમ્ાાર�ત નથી તે તમામ હ�ુ ંતે�ુ ંકર� 

આપવા અને કિતવ �િત� માટ� બ�કને બાં્ ધર� આપે છે.       

5.14. બ�ક� તમને વ �ર� પડ�લી સેવાઓ માટ� તમામ કા� �ની ડંસુ, ચાજ�સ, સેવાઓ પર લા�વામા ંઆવેલી ડંટુ� �કુવવા માટ� કાડામેેબર જવાબ�ાર છે.  

5.15. બ�કને તમારા દારા િવ��્ી ચલણમા ંથએલા ચાજ�સ ને બ�ક સમ્ સમ્ પર સવં �ણાપણે પોતાની �નુસફ�થી નન� કર� તે �રો થી ભારતી્  િપ્ા 

બરાબરમા ં પાતંર કરવા તમે સહમત થાવ છો અને બ�કને અિધ�ૃત કરો છો.  

5.16. તમે સહમત થાવ છો ક� કાડાનો ઉપ્ોગ કર�ને ખર���લ સામાન �્ા ં�ધુી તેને લગતા ચાજ�સ તમારા દારા બ�કને સવં �ણાપણ ે�કુવી ��વા્ ત્ા ં�ધુી 

બ�ક ની િમલકત રહ�્ ે.  

EMV િનય્ો અનમ શ્તો 

1. EMV એ SMS અથવા ઈ-મેઈલ દારા અથવા બ�કની સીરટમમા ંર�કોડા પર રહ�લ ર રટડા સરનામા ંપર મોકલાવેલ PIN છે. કાડામેેબર માટ� બ�કના 

ક�રડટકાડાનો ઉપ્ોગ કર�ને ઓફ-લાઈન વ્વહાર કરવા માટ� EMV જ ર� છે. 

2. કાડામેેબર રવીકાર� છે અને સહમત છે ક� EMV ની રસી� ક�ટલાક પરરબ ોને કારણે મોડ� મ � ્ક� અથવા રોકાઈ ્ક� �મ ક� મોબાાલ ફોન સિવ�સ 

પોવાાડર(સ) અથવા ઈનટરનેટ સિવ�સ પોવાાડર(સ) અથવા બ�ક ના કા� ુબહાર હો્ તેવા પરરબ ો. બ�ક EMV ની ડ�લીવર� ની ખાતર� આપતી નથી. 

કાડામેેબર બ�કને તેના ડ�ર��ટસા, ઓફ�સસા, કમાચાર�ઓ અને એજનટસ ને કોાપણ અને તમામ �કુ્ાન અથવા હાનીથી એટન�ની ફ�સ � નીચે �જુબ 

સીધી અથવા આડકતર� ર�તે સવંણુા ર�તે અથવા રહરસામા ંબને તેના સમાવે્ સાથે ��ુત અને િન��ષ રાખવા સહમત થા્ છે. 

a. EMV ની ડ�લીવર� ન થવી, મોડ� ડ�લીવર� થવી અથવા ખોટા સરનામે ડ�લીવર� થવી; 

b. તેના પરરણામે કાડામેેબર બ�ક ના ક�ડ�ટકાડા પર વ્વહાર કરવામા ંિનપફ  �્ અથવા અસમથા બને; અને 

c. EMV ખોવાઈ જવાના અથવા ચોરાઈ જવાના કારણે, કોાપણ �ુ�ુપ્ોગ અથવા �બનઅિધ�ૃત ઉપ્ોગને કારણે કાડામેેબરને કોાપણ �કુ્ાન 

અથવા હાની થા્ અથવા ભોગવ�ુ ંપડ�. 

3. બ�ક દારા કોાપણ સમ્ે અને સવં �ણાપણે પોતાની અને અબાિધત �નુસફ�થી સમ્ સમ્ પર િન્ત કર�લ EMV ની �રુકાને લગતા તમામ જ રર્ાતો, 

� �ચનાઓ અને રપેસીફ�ક�્નસ �ુ ંકાડામેેબર પાલન કર્ે. આગ  જણાવેલ સામાન્ િન પણ માટ� કોાપણ વ �વાગહ રાખ્ા િવના કાડામેેબર કોઈપણ સમ્ે 

કાડામેેબર િસવા્ બી� વ્ય�તને EMV ઉપ્ોગ કરવાની પરવાનગી અથવા મ�ુંર� નરહ આપે. 

4. કાડામેેબર EMV ને ખાનગી રાખવા માટ� જવાબ�ાર છે. કાડામેેબર અન્ કોઈ ને EMV જણાવ્ે નરહ અને EMV અને / અથવા પાસવડા(સ) ને અન્ 

વ્ય�ત થી/દારા �હ�ર થવા /્ોધી નાખંતા અટકાવવા જ ર� તમામ પગલા લે્ ે. કાડામેેબર EMV ની સાથે સાથે � મોબાઈલ ફોન અથવા સાધન પર 

EMV મળ્ો હો્ તેની �રુકા �િુનિ�ત કરવા માટ� અને તેમને અનિધ�ૃત ઉપ્ોગથી બચાવવા માટ� જવાબ�ાર છે.  

5. EMV ના ઉપ્ોગથી થ્ેલા તમામ વ્વહાર માટ� કાડામેેબર જવાબ�ાર રહ�્ ે. 

6. EMV ના ઉપ્ોગ થી અિધ�ૃત થ્ેલા વ્વહારોમા ંકાડામેેબર ચા�બેક માટ� પાત નરહ બને. 

7. કાડામેેબર� 24-કલાક ગાહક સેવાનો ઉપ્ોગ કર�ને બ�કને તાતકા�લક જણાવ્ે 

(i) બ�ક સાથે ર રટડા ડ�વાઈસ અથવા નબંર ખોવાઈ �્ અથવા ચોરાઈ �્ અથવા ધા્ાા પમાણે કામ ન કર�, (ii) કાડામેેબરને ખબર હો્ અથવા 

તેમની પાસે ્કંા �ુ ંકોઈ કારણ હો્ ક� EMV ની �રુકા અથવા �પુતતામા ંછે� થ્ો છે અથવા EMV નો કોઈ અનિધ�ૃત ઉપ્ોગ થઈ રહો છે અથવા 

(iii) EMV બનાવવા અને / અથવા મે વવા કાડામેેબર દારા વપરાતા મોબાઈલ ફોન અથવા અન્ ડ�વાઈસ (� યરથિત હો્ તે �જુબ) ખોવાઈ ગ્ેલ 

છે બ�લવામા ંઆવેલ છે અને / અથવા નબંર બ�લ્ો છે, � યરથિત હો્ તે �જુબ. આગ  જણાવેલ યરથિતઓમા ંની કોાપણ �ુ ંપાલન કરવામા ં

કાડામેેબર િનપફ  �્ તો તેના સબંધંમા ંએકમાત કાડામેેબર જ તેનાથી થતા �કુ્ાનીઓ અને પરરણામ રવ પ પરરરથીતીઓ માટ� જવાબ�ાર અને 

પાત રહ�્ .ે કાડામેેબરની બેકા   ને કારણે EMV ના ચોર� અથવા �ુ�ુપ્ોગ ના કારણે થતી �કુ્ાની ને પરરણામે ઉ�ભવતી નાણાક�્ જવાબ�ાર� 

કાડામેેબર� ભોગવવાની રહ�્ ે અને તેને કારણે કાડાએકાઉનટ ર� થઈ ્ક�. 



8. જો બ�કને લાગે ક� EMV નો �ુ�ુપ્ોગ થઈ રહો છે અથવા ્ોગ્ સ�ા વગર તેનો ઉપ્ોગ થઈ રહો છે તો બ�ક કોાપણ વ્વહાર નકારવાનો અિધકાર 

અનામત રાખે છે. 

9. બ�ક એકમાત પોતાની અને સવં �ણા �નુસફ� થી સમ્ સમ્ પર કોાપણ સમ્ે EMV નો ઉપ્ોગ નોટ�સ આપ્ા વગર ર� કર� ્ક� અથવા કોાપણ 

કારણ આપ્ા વગર તેને બ�લવાની અથવા �ધુારાની માગં કર� ્ક� અને તેને પરરણામે ઉ�ભવતા કોઈ પણ �કુ્ાન અથવા હાની માટ� બ�ક 

જવાબ�ાર નરહ બને. 

6     ્ોકડ િધ્ાૂ  

6.1 તમે બ�કના, પસ�ંગીની ભાગી�ાર બ�કો ના ઓટોમેટ�ડ ટ�લર મ્ીન (ATMs) માથંી અને સમ્ સમ્ પર બ�કની �નુસફ� �જુબ અન્ જગ્ાઓ / 

પરવાનગી આપેલ સરંથાઓ  ઉપાડ કરવા માટ� અને સમ્ સમ્ પર બ�ક દારા પરવાનગી અપાતા ક�્ ને સમકક વ્વહારો �મા ંડ�માડં ડારટનો 

સમાવે્ થા્ છે પણ તેના વરુ� ુ ંસીિમત નથી માટ� કાડા નો ઉપ્ોગ કર� ્કો. આવા તમામ ક�્ એડવાનસીસ અને ક�્ ને સમકક વ્વહારો માટ� 

તમામ કા્�ા, િન્મો અને િન્મનો �મા ંફોર�ન એકચેનજ મેનેજમેનટ એ�ટ 1999, હ�ઠ  િન્ત કર�લ અને આગ  RBI અને અન્ સરકાર� સરંથાઓના 

જણાવ્ા�જુબ ફોર�ન એકચેનજના કા્�ાઓ નો સમાવે્ થા્ છે પણ તેના વરુ� ુ ંસીિમત નથી તે�ુ ંકાડામેેબર� પાલન કરવા�ુ ંરહ�્ ે. તમને બ�ક� ક�્ 

એડવાનસીસ માટ� આપેલ ATM પીન/ કોડ કોાપણ વ્ય�તને �હ�ર કર્ો નરહ. કાડામેેબર� તેને અન્ વ્ય�તના હાથમા ંજ�ુ ંઅટકાવવા ્� તમામ કા   

લેવી જોઈએ. 

6.2 બ�ક� સમ્ સમ્ પર નન� કર�લી અથવા કહ�વામા ંઆવેલી ક�્ ઉપાડ મ્ાા�ાની રકમ �ધુી, ઉપલબધ ક�્ ઉપાડ મ્ાા�ા અને ક�્ એડવાનસ વ્વહારોને લા� ુ

પડતા િન્મો અને ્રતો ને આધીન રહ�ને તમે ક�ડ�ટકાડા પર ક�્ એડવાનસ મે વી ્કો. 

6.3 તેને લગતા ચાજ�સ અને િન્મો અને ્રતો કાડામેેબરને લ�ેખતમા ંજણાવવામા ંઆવ્ે.        

7 અમય ફ�સ / ચાજ�સ  

7.1 તમે તમામ ચાજ�સ �મા ંર�ન�અુલ, રરપલેસમેનટ અથવા કુપલીક�ટ રટ�ટમેનટના ચાજ�સ નો સમાવે્ થા્ છે પણ તેના વરુ� ુ ંસીિમત નથી, ક�્ એડવાનસ 

પર ટાન્ક્ન ફ�, બહારગામની ફ� માટ� કલે�્ન ચાજ�સ, કા� �ની ખચા, અન્ કોઈ ફ� / ચાજ�સ વગેર� બ�ક દારા કરવામા ંઆવેલ હો્ અને / અથવા 

ચા� કરવામા ંઆવેલ હો્ તેને � �કવવા તમે સહમત થાવ છો.    

8 સિ �્સ �ેક 

8.1 ભારત સરકાર દારા જણાવ્ા �જુબ સિવ�સ ટ�ક અથવા ભારત સરકારની માગા�િ �્કા પમાણે તેવા કોઈ ર�ટ થી નન� કર�લ ફ� પર લા�વામા ંઆવેલ 

હો્ અને ફાઈનાનસ ચાજ�સ � સમ્ સમ્ પર લા� ુપડ� છે તે �કુવવા તમે સહમત થાવ છો. તમારા માિસક �બલ�ગ રટ�ટમેનટમા ંસિવ�સ ટ�ક ��ખા્ે. 

9 એલ રેસ 

9.1 તમે સહમત થાવ છો ક� બ�ક તમારા કાડા એકાઉનટના રટ�ટસ બાબતે �ણ કરતી રહ�્ ે અને તમને સમ્ સમ્ પર SMS અને / અથવા ઈ-મેઈલ અથવા અન્ 

કોઈ કે�િુનક�્ન ચેનલ દારા મેસેજ મોકલાવીને અન્ કોઈ મારહતી મોકલાવતી રહ�્ ે અને તમને તેને માટ� કોઈ વાધંો નરહ હો્. વ�મુા ંકાડામેેબર સહમત 

થા્ છે ક� બ�ક એકમાત પોતાની �નુસફ�થી આ મારહતી / એલટા  સેવાઓ માટ� ફ� / ચા� લેવા�ુ ંનન� કર� ્ક�, �ના પિત કાડામેેબર ને કોઈપણ પકારનો વાધંો 

નરહ હો્. 

ઉપલબધતા      

1.1. અત્ાર� SMS �િુવધા ફ�ત રહ�વાસી ભારતી્ ક�ડ�ટકાડા ધારક � ભારતમા ંRBL ્ાખાઓમા ંખાતા ધરાવતા હો્ તેના માટ� જ ઉપલબધ છે. 

1.2. SMS �િુવધા ક�ટલાક સેલ�લુર સિવ�સ પોવાાડર (“CSP”) દારા આપવામા ંઆવે છે અને તેથી �્ા ંCSP સેવાઓ આપતા હો્ તેવા િવરતારોમા ંઅને 

ભારતમા ંCSP ની સેવાઓના ગાહકને ઉપલબધ છે.   

1.3. ક�રડટકાડા ધારક ને એલટા તો જ મોકલવામા ંઆવ્ે જો ક�રડટકાડા ધારક CSP ના સેલ�લુર સકાલમા ંઅથવા આવા CSP ના રોિમ�ગ નેટવકા  નો ભાગ હો્ 

તેવા સકાલમા ંહો્. 

1.4. RBL બ�ક જો ્� હ્ે તો કવર�જ વધારવા વધાર� સેલ�લુર સિવ�સ પોવાાડર દારા સેવાઓ આપ્ે. 

1.5. RBL બ�ક SMS �િુવધાઓનો ઉપ્ોગ કર�ને મારહતી મોકલે છે તે તમામ કા ા્કમો માટ� ઉપરો�ત ્રતો માન્ રહ�્ ે.  

10 લોયલે�  ોગા્ અનમ અમય  ોગાેસ  

10.1  ક�ડ�ટકાડાની સાથે / કો-બાનડ�ડ ક�રડટકાડા ની સાથે ઓફર કરવામા ંઆવેલ RBL બ�ક (RBL બ�ક) કાડા ર�વોડા કા ા્કમ અથવા તેવા અન્ લો્લટ� પોગામ 

 (“પોગામ”) ્ોગ્ RBL બ�ક કાડામેેબસાને (“કાડામેેબર(સા)”) ને તેમના ક�ડ�ટકાડા પર સમ્ સમ્ પર ખચા કર�ને પોઈનટસ (“પોઈનટસ”) જમા કરવાની 

 અ�મુતી આપે છે. આવા ક�રડટકાડા પર જમા થ્ેલા પોઈનટસ RBL બેનક દારા અથવા � સરંથા સાથે કો-બાનડ�ડ ક�રડટકાડા જર� કરવામા ંઆવ�ુ ંહો્ 

 તેમના દારા ઓફર કરવામા ંઆવતા  ઘણાબધા પકારના ર�વોડાસ ની સામે અ�લાબ�લી કર� ્કા્ છે. 

10.2 RBL બ�ક ર�લહ� ડ�રડ�િવલ કાડા લો્લટ� પોગામ હ�ઠ  કાડામેેબર ખચા કર�લા �ર�ક  . 100 પર 2 રન કમા્ે. 

10.3 પોગામમા ંભાગ લેવો રવૈિછક છે. કાડામેેબર બ�કને મારહતગાર કર�ને પોગામમાથંી બહાર રહ� ્ક�. કાડામેેબર તેમ�ુ/ં તેણી�ુ ંક�રડટકાડા તેઓ/ તેણી � સામાન્ 

ર�તે ઉપ્ોગ કરતા હતા તે ર�તે ઉપ્ોગ કરવા�ુ ંચા� ુરાખી ્ક�. પોગામમા ંભાગ લેવા માટ�ની વાિષ�ક ફ� RBL બ�ક દારા અથવા � વ્ાપાર� / વ્વસાિ્ક 



સરંથા સાથે રહ�ને ક�રડટકાડા �ર� કરવામા ંઆવ�ુ ંહો્ તેમના દારા સમ્ સમ્ પર નન� કરવામા ંઆવ્ે. પવે્-ન�ધણી તાર�ખનો અથા છે અત્ારના 

કાડામેેબસા માટ� પોગામ ્�ુ થા્ની તાર�ખ અને નવા કાડામેેબસા માટ� RBL બ�ક દારા � તાર�ખ ેકાડામેેબર એકાઉનટ રચવામા ંઆવ�ુ ંહો્ તે તાર�ખ. 

પવે્-ન�ધણી ના વષા નો અથા છે પવે્-ન�ધણી તાર�ખથી ્�ુ થતા “કોાપણ 12 મરહનાનો ગા ો”. 

10.4  પોઈનટસ માિસક �બલ�ગ રટ�ટમેનટમા ં��ખા્ે. 

10.5  આ પોગામ હ�ઠ  ક�રડટકાડા ને ચા� કરવામા ંઆવતા તમામ ખચા પોઈનટસ કમાવા માટ� પાત બન્ે િસવા્ક� આ પકારનો ખચા RBL બ�ક દારા સમ્ સમ્ પર 

બાકાત રાખવામા ંઆવ્ો હો્. � ખચા પોઈનટસ કમાવા માટ� પાત નથી તેના સમાવે્ સાથે પણ તેના વરુ� ુ ંસીિમત નથી તે નીચે �્ાાવેલ છે. 

• બેલેનસ ટાનસફર 

• ક�્ એડવાનસ 

• ફાઈનાનસી્લ ચાજ�સ(એટલે ક� લેટ પેમેનટ ફ�, અમાન્ ચેક ના ચાજ�સ, સિવ�સ ફ�, ટાન્ક્ન ચાજ�સ) 

• િવવા�ારપ� વ્વહારો (ટાન્ક્નસ) 

• પેટોલ પેપસ સિવ�સ રટ�્નસ પર કર�લ કોાપણ ખર���ઓ 

• પોગામમા ંપવે્-ન�ધણી ફ�નો ખચ� 

10.6 કાડામેેબર ને તેના / તેણીના પવે્-ન�ધણી તાર�ખ પહ�લાના કોાપણ ચાજ�સ માટ� પોઈનટસ જમા ન મ � ્ક�. 

10.7  કાડામેેબર� ક�રડટકાડા પર જમા કર�લા પોઈનટસ ર�ડ�ે પ્ન વખતે અથવા કોાપણ અન્ ગાહક લો્લટ� પોગામ અન્થા, RBL બ�ક દારા ચોનસ ર�તે 

� ��ચત ક�વા આવે ત્ા ં�ધુી તેના / તેણીના અન્ ક�રડટકાડા ના પોઈનટસ સાથે સ�ં�ુત ર�તે ગણી અથવા જોડાણ કર� ્કા્ે નરહ.  

10.8 જમા થેલા પોઈનટસ�ુ ંકોાપણ ક�્ અથવા નાણાક�્ �લુ્ નરહ હો્ િસવા્ ક� બ�ક પોતાની એકમાત �નુસફ�થી ક�ટલાક પસ�ંગીના ક�રડટકાડા/ તેમના 

સબંિંધત કાડામેેબસા ને ચોનસ ખચાાઓ અને તેના પર જમા થ્ેલા પોઈનટસ પર ઉ�ત ક�્ નાણાક�્ ઓફર કરવા�ુ ંપસ�ં કર�.  

10.9 � પોઈનટસ માટ� ક�ડ�ટ હ્ે તેને માટ� એડ�રટમેનટ કરવામા ંઆવ્ે �મા ંસમાન અથવા સિવ�સ પાછા આપવાથી અથવા �બલ�ગ િવવા�ોને લીધે ઉભા 

થતા પોઈનટસ નો પણ સમાવે્ થઈ �્ છે. જો િવવાર�ત વ્વહારનો ઉક�લ કાડામેેબરની તરફ�ણમા ંઆવે અથવા �્ા ંવ્વહાર ઉલટાવવામા ંઆવ્ો 

હો્ તેને પમાણસર પોઈનટસ પણ ઉલટાવવામા ંઆવ્ે અને જો ક�ડ�ટ થ્ેલ નરહ હો્ તો કાડામેેબરના એકાઉનટમા ંક�ડ�ટ કરવામા ંઆવ્ે. તે જ 

પમાણે સામાન પાછો આપવામા ંઆવે અથવા વ્વહાર નો ઉક�લ કાડામેેબર ની િવ�ુદમા ંઆવે તેવા રકરસામા ંજો ક�ડ�ટ થઈ ��ુા હ્ે તો તેને 

પમાણસર પોઈનટસ કાડામેેબરના એકાઉનટમા ંથી ડ�બીટ / ઓછા કરવામા ંઆવ્ે. ર�ડ�ેપ્ન વખતે ર�ડ�મ કર�લા પોઈનટસ કાડા એકાઉનટમા ંજમા 

થ્ેલા પોઈનટસમાથંી આપોઆપ ઓછા થઈ જ્ે.     

10.10 ઉપરો�ત માિસક રટ�ટમેનટની બધં થવાની તાર�ખ થી તરત પહ�લા RBL બ�ક શેપઠ પ્તનોને આધાર� પાથિમક કાડામેેબરને ક�રડટકાડાના સ�ંભામા ંજમા થ્ેલા 

પોઈનટસ રટ�ટમેનટમા ં� ��ચત કર્ે. 

10.11 કાડામેેબર� રવૈિછક ર�તે ક�રડટકાડા બધં કરાવ�ુ ંહો્ અથવા કોઈ અન્ કારણથી ર� કરાવ�ુ ંહો્ તો કોાપણ બાક� રહ�લા ર�વોડા પોઈનટસ ક�રડટકાડા ર� કરાવ્ા 

પછ� આપોઆપ ર� થઈ જ્ે અને અમાન્ ઠ�રવવામા ંઆવ્ે. જો ક�રડટકાડા કોાપણ કારણોસર RBL બ�ક દારા અટકાવવામા ંઅથવા રથ�ગત કરવામા ંઆવે 

તો જમા થ્ેલા પોઈનટસ અમાન્ ઠ�રવવામા ંઆવ્ે પણ જો ક�રડટકાડા વ �વાવત કરવામા ંઆવે તો બ�કની એકમાત �નુસફ�થી વ �વાવત થઈ ્ક� છે.      

10.12 ગણતર�, �દુત વીતી જવી, ર�, જપતી, ક�રડટ, ડ��બટ, અને પોઈનટ ફર�થી વ �વાવત કરવા માટ� RBL બ�કનો િનણા્ આખર�, િનણાા્ક અને કાડામેેબરને 

બધંનકતાા રહ�્ ે. 

10.13 વટાવવા માટ� ઉપલબધ પોઈનટસનો અથા છે ક� પોઈનટસ ક� � તમારા દારા વેપાર� માલ (સામાન/સેવાઓ) માટ� ર�વોડાસ ક�ટલોગમાથંી અથવા વેપાર� 

સરંથા પાસે ઉપલબધ ર�વોડાસ સટ�ફ�ક�ટ માટ� અથવા સબંધંીત ક�રડટકાડા સાથે ચોનસ ર�તે વટાવવામા ંઆવે છે. �મા ંતાતકા�લક ર�ડ�ેપ્ન, ક�્ 

ર�ડ�ે પ્ન અને ગીરટ વાઉચસાનો સમાવે્ થા્ છે પણ તેના વરુ� ુ ંસીિમત નથી.   

10.14 કાડામેેબર સમ� છે ક� બ�ક કાડામેેબરને જણાવ્ા પછ� કાડામેેબરની તેના કોાપણ પોગામ(મો)મા ંભાગી�ાર� માટ� રકમ (અહ� હવે પછ�થી “રકમ”) 

ઉધાર� ્ક� છે. આવી રકમ ના ઉધા્ાા પછ� જો કાડામેેબર કાડાના ઉપ્ોગના સ�ંભા�ુ ંરટ�ટમેનટ મળ્ાના 7 ર�વસમા ંબ�કને લે�ખત �ણ કર� ક� તેને 

પોગામમા ંભાગ નથી લેવો તો બ�ક દારા રકમ કાડામેેબરના એકાઉનટમા ંજમા કર� ��વામા ંઆવ્ે. 

10.15 એક રટ�ટમેનટ સા્કલમા ંકાડામેેબર દારા મે વેલા પોઈનટસની સખં્ા કાડામેેબરને જણાવવામા ંઆવ્ે. આ ર�વોડા પોઈનટસ ની સખં્ા અને તેને 

વટાવવાનો પકાર બ�કની એકમાત પોતાની �નુસફ� પર રહ�્ ે. બ�ક કોાપણ વ �વા�ચુના વગર કોાપણ સમ્ે ર�ટ બ�લી ્ક�.  

10.16 પસ�ં કર�લ વ્ાપાર� સરંથાઓ પર કાડામેેબર તાતકા�લક પોઈનટસ વટાવી ્ક�, ��ુ ંએડ�સ કાડામેેબરને સમ્ સમ્ પર બ�ક દારા જણાવવામા ંઆવ્ે. 

આવી વ્ાપાર� સરંથાઓ પાસેથી કર�લી ખર��� માટ� કાડામેેબર વધારાના પોઈનટસ મે વ્ે. 

 પોગામ હ�ઠ  ક�રડટકાડા ઉપર ચા� કરવામા ંઆવેલ તમામ ખચાા પોઈનટસ મે વવા માટ� ્ોગ્ બન્ે િસવા્ ક� આવો ખચા સમ્ સમ્ પર RBL બ�ક 

દારા બાકાત રાખવામા ંઆવ્ો હો્. ખચાા ક� � અત્ાર� પોઈનટસ મે વવા માટ� ્ોગ્ નથી તેમા ંનીચે �જુબના ખચાાનો સમાવે્ થા્ છે પણ તેના 

વરુ� ુ ંસીિમત નથી. 

• બેલેનસ ટાનસફર 



• ક�્ એડવાનસીસ 

• ફાઈનાનસી્લ ચાજ�સ (એટલે ક� લેટ પેમેનટ ફ�, અમાન્ ચેક ના ચાજ�સ, સિવ�સ ફ�, ટાન્ક્ન ચાજ�સ) 

• િવવા�ારપ� વ્વહારો (ટાન્ક્નસ) 

• પેટોલ પેપસ સિવ�સ રટ�્નસ પર કર�લ કોાપણ ખર���ઓ 

• પોગામમા ંપવે્-ન�ધણી ફ� નો ખચ� 

• વીમા કવચ(ચો) માટ� વીમાના પીમી્મ�ુ ંપેમેનટ   

10.17 સબંિંધત તાર�ખે કાડાની �િુવધા પાછ� ખ�ચી લેવામા ંઆવી હો્ અથવા ર� કરવામા ંઆવી હો્ અથવા કાડા એકાઉનટ ઓવરડં ુએકાઉનટ તર�ક� 

બતાવ�ુ ંહો્ તો પોઈનટસ જમા થવાની અને વટાવવા માટ�ની પરવાનગી નરહ આપવામા ંઆવે. 

10.18 તમે કોઈ અન્ વ્ય�તને પોઈનટસ ટાનસફર ન કર� ્કો અથવા તેને તમાર� પાસે હો્ તેવા બ�કના અન્ કોઈ કાડા સાથે જોડ� ન ્કો. જો ક� બ�ક 

એકમાત પોતાની �નુસફ�થી ક�ટલાક ક�રસાઓમા ંપોઈનટસની ટાનસફર ને મ�ુંર� આપી ્ક� અને તના િવ્ે તમને સમ્ સમ્ પર જણાવ્ે. 

10.19 બ�કની પોઈનટસ ની ગણતર� આખર�, િનણાા્ક અને તમને બધંનકતાા રહ�્ ે અને કોાપણ પકારના કારણથી કોાપણ િવવા� કરવા અથવા પ્ો કરવા 

પાત નરહ બને. 

10.20 જમા થ્ેલા પોઈનટસ � કાડામેેબર દારા 24 મરહનામા ંવટાવી લેવામા ંનરહ આવે તો તનો �ત આવ્ે અને તેને અમાન્ ઠ�રવવામા ંઆવ્ે. આ 

ફ�રફાર ડ�સેેબર 01, 2014 થી અમલમા ંઆવે છે. તમામ નરહ વટાવવામા ંઆવેલ પોઈનટસ � 24 મરહના થી વધાર� હ્ે તેનો �ુન 30, 2015 થી �ત 

આવવાનો ્�ુ થઈ જ્ે. 

10.21 પોઈનટસ વટાવવાની િવનતંી મ ે ત્ાર� કાડા RBL બ�ક દારા ઓવર ડં,ુ રથ�ગત કર�લ, અટકાવેલ, ર� થ્ેલ અથવા સમાપત થ્ેલ ન હો�ુ ંજોઈએ. 

10.22 જમા થ્ેલ પોઈનટસ ફ�ત પાથિમક કાડામેેબર દારા વટાવી ્કા્ે અને વધારાના કાડામેેબર દારા નરહ. 

10.23 પોગામ ક�ટલોગ અને અન્ મેઈલસામા ંRBL બ�ક દારા સમ્ સમ્ પર જણાવ્ા �જુબ િવિવધ પકારના ર�વોડા માટ� વ્ાપાર� સરંથાઓ સાથે ભાગ લઈ 

પોઈનટસ વટાવી ્કા્ છે. �મ ક� વ્ાપાર� સામાન, ખર���, ડાાિન�ગ, ટાવેલ, મનોરંજન, ફ� વેઈવસા, ફાઈનાનસી્લ સિવ�સીસ, ક�રડટકાડા અપગેડસ. 

10.24 કાડામેેબર� ર�ડ�ેપ્ન ર��વેરટ ફોમા ભરવા�ુ ંરહ�્ ે અને તેને તેમા ંજણાવેલ સરનામા પર મોકવા�ુ ંરહ�્ ે અથવા ન કના RBL બ�ક કાડા કરટમર સિવ�સ 

સેનટરમા ંવાત કરવાની રહ�્ ે. તેમના સબંિંધત પોઈનટસ ર�ડ�ેપ્નની યરથિત �ણવા માટ� કાડામેેબર(સા) વેબસાઈટ www.rblbank.in પણ જોઈ ્ક�. 

10.25 ર�ડ�ે પ્ન સટ�ફ�ક�ટ/ વાઉચસા અથવા ગીરટસ ની ડ�લીવર�મા ંમોકુ થવા અથવા ખોવાઈ જવા માટ� RBL બ�ક જવાબ�ાર નરહ બને. 

10.26 ર�ડ�ેડ પોઈનટસ અન્ ર�વોડાસ માટ� અથવા કોાપણ સજંોગોમા ંક�્ અથવા ક�ડ�ટ માટ� અ�લાબ�લી ને પાત અથવા રરફંડપાત અથવા ફ�રબ�લી 

અથવા ટાનસફર�બલ નથી અને આવા ર�ડ�મ થ્ેલા પોઈનટસ�ુ ંફર�થી પોઈનટસમા ં પાતંર નરહ થઈ ્ક�. અન્ ભાગી�ાર� લો્લટ� પોગામ માટ� 

બ�લી થઈ ગ્ા પછ�, જો કોઈ હો્ તો, પોઈનટસ ફર�થી પાછા બ�લી નરહ થઈ ્ક�. 

10.27 �ર�ક ર�વોડાસ ઉપલબધતાને આધીન છે અને ક�ટલાક પિતબધંો લા� ુપડ� ્ક� છે. ર�ડ�ેપ્નની પરક્ા અને �ર�ક ર�વોડા માટ� વધારાના િન્મો અને 

્રતો ને કાડામેેબરને �ર� કરવામા ંઆવતા ર�ડ�ે પ્ન સટ�ફ�ક�ટસ/ વાઉચસામા ં�િુન્ોાજત કરવામા ંઆવ્ે. 

10.28 કોાપણ ર�વોડાના ર�ડ�ેપ્ન માટ� કરવામા ંઆવતા કોાપણ વધારાના ભોજન, પરરવહન, રહ�વાની વ્વરથા, �ુરર્ર અથવા અન્ ખચાા સવં �ણાપણે 

કાડામેેબરની જવાબ�ાર� રહ�્ .ે  

10.29 ડાાિન�ગ, ટાવેલ અથવા હોટ�લમા ંરહ�વા માટ� �ર� કરવામા ંઆવેલ ર�ડ�ે પ્ન સટ�ફ�ક�ટ થી રર્વફ્ન બન�ુ ંનથી. તમામ રર્વફ્નસ કરવા માટ� અને 

ભાગ લેતા વ્ાપાર� સરંથા(ઓ)ને �ણ કરવા ક� તેઓ ર�વોડા(સા) ર�ડ�મ કરવા જઈ રહા છે તે માટ� કાડામેેબર જવાબ�ાર છે.           

10.30 RBL બ�કના અન્ લાભો � ક�રડટકાડાના વપરા્ થી ્�ુ થ્ા છે તે પોગામ હ�ઠ  ર�વોડાસ તર�ક� મે વવામા ંઆવતા સામાન અથવા સેવાઓને લા� ુ

નરહ પડ�. 

10.31 પોઈનટમાથંી ર�ડ�મ કરવામા ંઆવેલી પોડ�ટ અને / અથવા સિવ�સીસ માટ� કોાપણ પકાર� પછ� તે ગમે તે હો્ અને કોાપણ ક�રસામા ંRBL બ�ક 

જવાબ�ાર અથવા પાત નરહ બને. �મા ંપોઈનટસનો ઉપ્ોગ નરહ કરવાથી અથવા ડાાિન�ગ, ટાવેલ અથવા હોટ�લમા ંરહ�વા માટ� ર�ડ�ેપ્ન સટ�ફ�ક�ટનો 

ઉપ્ોગ અથવા પોઈનટસ ર�ડ�ેપ્ન દારા મે વા્ેલી કોાપણ પોડ�ટ અથવા સેવા ના ઉપ્ોગ, ટકાઉપ�ુ ંઅથવા વેપાર ્ોગ્તા થી ઉભા થતા 

�ાવાથી અથવા મા ંખામી અથવા ઉણપ નો સમાવે્ થા્ છે પણ તેના વરુ� ુ ંસીિમત નથી. 

10.32 પોગામમા ંપોઈનટસ મે વવામા ંઅને ર�ડ�ેપ્ન કરવામા ંછેતરિપ�ડ� અને / અથવા �ુ�ુપ્ોગ પોઈનટસ જપત કરવામા ંઅને સાથે સાથે ક�રડટકાડા 

સમાપત અને ર� થવામા ંપરરણમ્ે. 

10.33 કાડામેેબર� ર�વોડાસના ર�ડ�ે પ્ન વખતે આપેલી મારહતી RBL બ�ક દારા અથવા તેની વ્ાપાર� સરંથા દારા કાડામેેબર પાસેથી લે�ખત અથવા અન્ ર�તે 

પરવાનગી લીધા િવના વહ�વટ� અને / અથવા માક�રટ�ગ ના હ��ઓુથી ઉપ્ોગ થઈ ્ક�. 

10.34 સરકારને અથવા અન્ સ�ા, સરંથા અથવા અન્ કોઈ ભાગ લેતી વ્ાપાર� સરંથાઓ ને � �કવવાપાત કોાપણ વેરા અથવા અન્ જવાબ�ાર�ઓ � 

કાડામેેબરને ઉપર જણાવ્ા પમાણે અથવા અન્ ર�તે પોઈનટસના ર�ડ�ેપ્નથી બનતી અથવા વધતી હો્ તે એકમાત કાડામેેબરના એકાઉનટ પર 

રહ�્ ે. 

http://www.rblbank.in/


10.35 ર�વોડાસ, ર�વોડાસની ્રતો, પોઈનટસ ની ગણતર�નો આધાર અથવા પોગામના િન્મો અને ્રતો કોાપણ સમ્ે કાડામેેબર ને �ણ ક્ાા િસવા્ ર� 

કરવાનો, બ�લવાનો અથવા અવે  કરવાનો હન RBL બ�ક અનામત રાખે છે. RBL બ�કને જો જ ર� લાગે તો પોઈનટસ મે વવાની કોાપણ જવાબ�ાર� 

વગર કોાપણ સમ્ે પોગામ રથ�ગત અથવા ર� કર� ્ક� છે. 

10.36 આ પોગામ હ�ઠ  ભાગ લેતા વ્ાપાર� સરંથાઓ / કો-બાનડ�ડ વાણીજ્ અથવા વ્ાપાર� સરંથાઓ દારા આપવામા ંઆવતા હો્ તેવા અને / અથવા 

વરુા પાડવામા ંઆવતા સમાન અને સેવાઓ ના પકાર, �ણુવ�ા અથવા ્ોગ્તા માટ� RBL બ�ક વ્�ત અથવા ગ�ભ�ત વોરંટ�ઓ આપ�ુ ંઅથવા 

પિતિનિધતવ કર�ુ ંનથી. �્ા ંપણ લા� ુપડ�ુ ંહો્ ત્ા ંવેપાર� માલ ઉતપા�ક દારા વોરંટ�ની મારહતી ધરાવતો હોઈ ્ક� અને કોઈ પણ �ાવો એકમાત 

ઉતપા�ક અથવા સિવ�સ આપનાર અથવા કો-બાનડ�ડ વાણીજ્ અથવા વ્ાપાર� સરંથાઓને મોકલવો જોઈએ.    

10.37 પોગામ હ�ઠ  ર�વોડાસ તર�ક� મે વેલ સામાન અથવા સેવાઓ ને લગતા િવવા�ો કાડામેેબર અને ભાગ લેતા વ્ાપાર� સરંથાઓ ક� �મણે સામાન વ �રો 

પડ�ો હો્ તેમની વેચે િનધાારરત કરવાના રહ�્ ે. RBL બ�ક આવા િવવા�ો ઉક�લવા માટ� અથવા િવવા� માટ� ની કોઈ જવાબ�ાર� લેતી નથી. 

10.38 �ર�ક પોગામ એક અલગ ચોનસ િન્મો અને ્રતો (અહ� હવે પછ�થી “પોગામના િન્મો અને ્રતો”) થી સચંા�લત થતો હ્ે. જો ક� આવા 

પોગામના િન્મો અને ્રતો કોાપણ ર�તે કાડામેેબર એગીમેનટમા ં�ધુારો કર્ે નહ� અને કોાપણ િન્મો નો સ�ંભા આપવામા ંઆવ્ો હો્ પણ ત્ા ં

વ્ાખ્ાિ્ત ન થ્ેલ હો્ તો તે�ુ ંઅથાઘટન કાડામેેબર એગીમેનટ અ�સુાર થઈ ્ક�.     

10.39 આ પોગામના સ�ંભામા ંઅને ર�વોડા પરરવ �ણા કરવામા ંકાડામેેબર દારા કોાપણ મૌ�ખક અથવા ાલ�ેટોિનક �ચુન અથવા વ �છપરછના જવાબમા ંRBL બ�ક 

�ભુ આ્્ થી કર� છે. કાડામેેબરને �કુ્ાન, હાની, જવાબ�ાર�, ખચા વગેર� કારણોસર સીધી અથવા આડકતર� ર�તે RBL બ�કના આવા કોઈ �ભુ 

આ્્ના કા્� માટ� કોાપણ �ાવો અથવા આકેપ કરવાની અિધકાર નથી અને કાડામેેબર તે સ�ંભામા ં�કુસાન ભરપાઈ કર� આપ્ે અને RBL બ�કને 

સવં �ણા િન��ષ ઠ�રવ્ે. 

10.40 પોગામના સ�ંભામા ંતમામ વ �છપરછ બ�કના 24 કલાક ફોન નબંર પર અથવા cardservises@rblbank.com  બ�ક દારા સમ્ સમ્ પર નન� કરવામા ં

આવે તે ર�તે સબંોધવામા ંઆવી ્ક�. 

10.41 ્રતોમાનંી એક ક� �ની પર RBL બ�ક કાડામેેબરને પોગામમા ંભાગ લેવા પરવાનગી આપવા સહમત થા્ છે તે છે ક� તેઓ/તેણી અહ� સમાવેલ િન્મો 

અને ્રતો ની સાથે  પોગામના િન્મો અને ્રતો નો વ�ુપટ અને રવીકાર કર�. 

10.42 ઉપરો�ત હોવા છતા,ં બ�ક પસ�ંગીના માત થોડા જ કાડામેેબસાને ક�ટલાક વેલ�-ુએડ�ડ પોગાેસ પણ વરુા પાડ� છે �મા ંપેમેનટ હોલીડ� પોગામનો સમાવે્ 

થા્ છે પણ તેના વરુ� ુ ંસીિમત નથી. તે રપપટતા કરવામા ંઆવે છે ક� ઉપરો�ત પોગામ ચોનસ િન્મો અને ્રતોને આધીન છે અને બ�ક દારા વરુા 

પાડવામા ંઆવતા લાભો એકમાત તેની �નુસફ�થી અને થોડા પસ�ંગીના ગાહકોને જ છે.    

11 24 કલાક ગાહક સમ્ા 

11.1 બ�ક ટ�લીફોન પર � �ચનાઓ આપીને તમારા કાડા એકાઉનટ પર વ્વહાર કરવા માટ� અને મારહતી મે વવા માટ�ની �િુવધા અને મારહતી વ �ર� પાડ્ે. બ�ક 

તેને મેન�અુલી અથવા ઓટોમેટ�ડ સીરટમ દારા રવીકાર� ્ક�. જો ક� બ�ક એકમાત પોતાની �નુસફ�થી મારહતી / વ્વહાર નો પકાર � ટ�લીફોન પર 

આપી / હાથ ધરવામા ંઆવી ્કા્ તે નન� કર� ્ક�. િવનતંી પર કા ા્ કરતા પહ�લા કાડામેેબરની ઓ ખ ને પમા�ણત કરવાનો હન બ�ક અનામત 

રાખે છે. તમને આ �િુવધાના ઉપ્ોગ માટ� એક ચોનસ ટ�લીફોન પસાનલ આઈડ�નટ�ફ�ક�્ન નબંર (T-PIN) પણ આપવામા ંઆવી ્ક�.   

11.2 કાડામેેબર સહમત થા્ છે ક� આવી � �ચનાઓ માટ� બ�ક �ભુ આ્્થી કામ કર� છે અને તમે બ�ક ને બ�કના એકાઉનટ પર જવાબ�ાર ન ઠ�રવી ્કો. 

11.3 બ�ક પોતાના એકમાત �નુસફ�થી આવી � �ચનાઓ ટ�પ અથવા ર�કોડા કર� ્ક� અને કોાપણ કા ા્વાહ�મા ંઆવી ટ�લીફોનીક � �ચનાઓના અ�લુખે ર�ુ કર� ્ક�. 

11.4 તમાર� િવનતંીથી બ�ક તમને કાડા એકાઉનટની ફાઈનાનસી્લ મારહતી (તમારા માટ�, તમારા દારા માગંવામા ંઆવેલ) ઈ-મેઈલ (બ�કમા ંર રટડા થ્ેલા 

ઈ-મેઈલ પર) કર� મોકલી ્ક� � ખાનગી અને ગોપની્ હોઈ ્ક� અને જો આવી મારહતી અન્ તી� પક પાસે આવી �્ તો તમે બ�ક ને કોાપણ 

ર�તે જવાબ�ાર ન ઠ�રવો. 

11.5 આવી � �ચનાઓને અ�સુરવામા ંબ�ક સૌથી સારા પ્તનોનો ને આધાર� તે કરતી હ્ે અને મોકુ ંથવાથી ક� બ�ક ના ભાગે તાતકા�લક કા ા્ કરવામા ં

અકમતા અથવા તમાર� કોાપણ � �ચનાઓ માટ� જરા પણ �્ે જવાબ�ાર નરહ રહ�. 

11.6 �્ા ંબ�ક પાસે કારણ હો્ ક� � �ચનાઓ સાચી નથી ત્ા ંબ�ક આવી � �ચનાઓ�ુ ંપાલન નરહ કરાવા�ુ ંઅને �િુવધા પાછ� ખ�ચી લેવા ક� રથ�ગત કરવાનો 

અિધકાર અનામત રાખ ેછે. 

11.7 બ�ક દારા કરવામા ંઆવેલ કોાપણ વ્વહારના વણાન અથવા િવગતોમા ંજો ખામી હો્ તો તમાર� ફરજ બને છે ક� તમને બ�ક તરફથી �ચુના મળ્ાના 

30 ર�વસ ની ��ર તમે બ�ક ને �ણ કરો.  

11.8 બ�ક તમને ઉપરો�ત �િુવધા વ �ર� પાડ� છે તે ધ્ાનમા ંરાખીને તમે કા્��સરની જવાબ�ાર�માથંી રકણ આપ્ો અને બ�કને તમામ રક્ાઓ, �ાવાઓ, 

માગં, કા ા્વાહ�, હાિન, કિત, ખચાા, ચાજ�સ અને ખચાા � બ�ક કર�, નો ભાર ખમે, ભોગવે � તમાર� આ �િુવધાના ઉપ્ોગ ને પરરણામે અથવા તેના 

ઉપ્ોગને કારણે થ્ા હો્ તેની સામે બ�કને તમે કા્��સરની જવાબ�ાર�માથંી રકણ આપ્ો. 

12 ઈમે્નમે મ��ક�ગ 
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12.1 તમે સહમત થાવ છો ક� ઈનટરનેટ વ્વહાર કરતી વખતે કોાપણ બહાર જ�ુ ંિવ��્ી ના�ુ ંઅવશ્ પણ ેતમારા દારા ફ�ત ફોર�ન એ�સચેનજ મેનેજમેનટ 

એકટ, 1999, ાનફોમફ્ન ટ�કનોલો  એકટ, 2000 અને અન્ લા� ુપડતા કા્�ાઓ �મા ંકોાપણ િન્મ, િન્મનો, તેના હ�ઠ ના નોટ�ફ�ક�્નો અને 

સમ્ સમ્ પર લા� ુપડતા અન્ કોઈ કા્�ા ના સમાવે્ થા્ છે તે અ�સુાર જ હોવા જોઈએ. બ�ક એકમાત પોતાની �નુસફ�થી તમારા દારા 

કરા્ેલા ક�ટલાક �ટરનેટ વ્વહારો માટ� ાનકાર કર� ્ક� �થી તમે કોઈ અન્ વ્ય�ત દારા એકાઉનટ મારહતી નો અનિધ�ૃત અને ગેરકા� �ની ઉપ્ોગ 

દારા રકણ મ � ્ક�. 

12.2 આ �િુવધાનો ઉપ્ોગ કરવા માટ� તમને ચોનસ પસાનલ આઈડ�નટ�ફ�ક�્ન નબંર (PIN) પણ આપવામા ંઆવી ્ક�. ઉપરો�ત નબંરની �રુકા માટ� તમે 

�ગત ર�તે જવાબ�ાર રહ�્ ો અને તે કોઈપણ વ્ય�તને કહ�્ ો ક� �હ�ર કર્ો નરહ. 

12.3 કાડા / કાડા નબંર નો ઉપ્ોગ ગેિમ�ગ અને અશલીલતા પરની વેબસાઈટ ક� � પિતબિંધત છે અને ભારત સરકાર દારા ગેરકા� �ની �હ�ર થઈ છે તેને માટ� 

નરહ કરવા સહમત થાવ છો. આમ કરવાથી તમે તમારા િવ�ુદ કોાપણ કા� �ની પગલાને પાત બનો છો અને તેને માટ� બ�ક જવાબ�ાર નરહ હો્.  

12.4 વેબસાઈટ પર રાખેલ મારહતીની સામગી ફ�રફારને પાત છે. બેનકની વેબસાઈટનો અનિધ�ૃત ઉપ્ોગ �મા ંબ�કની સીરટમમા ંપવે્�ુ,ં પાસવડાનો 

�ુ�ુપ્ોગ અથવા વેબસાઈટ પર રાખલેી કોાપણ મારહતી નો �ુ�ુપ્ોગ �ની સખત મનાઈ છે નો સમાવે્ થા્ છે પણ તેના �ધુી સીિમત નથી. આમ 

કરવાથી ાનફોમફ્ન ટ�કનોલો  એકટ, 2000 અને તે સમ્ે લા� ુપડતા અન્ કા્�ાઓ ની જોગવાાઓ હ�ઠ  તમે કા� �ની કા ા્વાહ�ને પાત બનો છો.  

12.5 બ�ક તમને �ટરનેટ બ�રક�ગ �િુવધા વ �ર� પાડ� છે તે ધ્ાનમા ંરાખીને તમે કા્��સરની જવાબ�ાર�માથંી રકણ આપ્ો અને બ�કને તમામ રક્ાઓ, 

�ાવાઓ, માગં, કા ા્વાહ�, હાિન, કિત, ખચાા, ચાજ�સ અને ખચાા � બ�ક કર�, નો ભાર ખમે, ભોગવે � તમાર� આ �િુવધાના ઉપ્ોગ ને પરરણામે અથવા 

તેના ઉપ્ોગને કારણે થ્ા હો્ તેની સામે બ�કને તમે કા્��સરની જવાબ�ાર�માથંી રકણ આપ્ો.  

12.6 કોાપણ કારણ આપીને ક� નરહ આપીને અથવા કોાપણ પકારની નોટ�સ આપ્ા વગર બ�ક કોાપણ વપરા્કતાાનો પવે્ સમાપત કરવાનો અિધકાર 

અનામત રાખે છે. 

 ્ન ેાઈ્ પાસ્ડર િનય્ો અનમ શ્તો 

1. OTP એ બ�ક ની િસરટમના ર�કોડા પર રહ�લ મોબાાલ નબંર પર SMS દારા મોકલવામા ંઆવેલ વન ટાઈમ પાસવડા છે. ઈનટરનેટ દારા અથવા મોબાાલ બે�નક્ગ 

દારા ક�ડ�ટકાડાનો ઉપ્ોગ કર� વ્વહાર કર� ્કવા માટ� OTP જ ર� છે. �્ા ંક�રડટકાડા હાજર ન હો્ ત્ા ંવ્વહારો કરવા માટ� એટલે ક� ઈનટરનેટ, IVR વગેર� 

દારા થતા વ્વહારો માટ� OTP બનાવવામા ંઆવે છે અને તે બન્ાથી ફ�ત 15 િમનીટના સમ્ગા ા માટ� માન્ હો્ છે. 

2. કાડામેેબર રવીકાર� છે અને સહમત થા્ છે ક� મોબાાલ ફોન સિવ�સ પોવાાડ(ર)સા ને અસર કરતા પરરબ ો અને અન્ બ�કના કા� ુબહાર હો્ તેવા પરરબ ો ને 

લીધે OTP મ વામા ંમોકુ ંથઈ ્ક� છે અથવા અટક� ્ક� છે. બ�ક OTP ની ડ�લીવર�ની ગેરનટ� આપતી નથી. કાડામેેબર બ�કને તેના ડ�ર��ટસા, ઓફ�સસા, 

કમાચાર�ઓ અને એજનટસ ને કોાપણ અને તમામ �કુ્ાન અથવા હાનીથી એટન�ની ફ�સ � નીચે �જુબ સીધી અથવા આડકતર� ર�તે સવંણુા ર�તે 

અથવા રહરસામા ંબને તેના સમાવે્ સાથે ��ુત અને િન��ષ રાખવા સહમત થા્ છે. 

a. OTP ની ડ�લીવર� ન થવી, મોડ� ડ�લીવર� થવી અથવા ખોટા સરનામે ડ�લીવર� થવી; 

b. તેના પરરણામે કાડામેેબર બ�ક ના ક�ડ�ટકાડા પર વ્વહાર કરવામા ંિનપફ  �્ અથવા અસમથા બને; અને 

c. OTP ખોવાઈ જવાના અથવા ચોરાઈ જવાના કારણે, કોાપણ �ુ�ુપ્ોગ અથવા �બનઅિધ�ૃત ઉપ્ોગને કારણે કાડામેેબરને કોાપણ �કુ્ાન 

અથવા હાની થા્ અથવા ભોગવ�ુ ંપડ�. 

3. બ�ક દારા કોાપણ સમ્ે અને સવં �ણાપણે પોતાની અને અબાિધત �નુસફ�થી સમ્ સમ્ પર િન્ત કર�લ OTP ની �રુકાને લગતા તમામ જ રર્ાતો, 

� �ચનાઓ અને રપેસીફ�ક�્નસ �ુ ંકાડામેેબર પાલન કર્ે. આગ  જણાવેલ સામાન્ િન પણ માટ� કોાપણ વ �વાગહ રાખ્ા િવના કાડામેેબર કોઈપણ સમ્ે 

કાડામેેબર િસવા્ બી� વ્ય�તને OTP ઉપ્ોગ કરવાની પરવાનગી અથવા મ�ુંર� નરહ આપે. 

4. કાડામેેબર OTP ને ખાનગી રાખવા માટ� જવાબ�ાર છે. કાડામેેબર અન્ કોઈ ને OTP જણાવ્ે નરહ અને OTP અને / અથવા પાસવડા(સ) ને અન્ 

વ્ય�ત થી/દારા �હ�ર થવા /્ોધી નાખંતા અટકાવવા જ ર� તમામ પગલા લે્ ે. કાડામેેબર OTP ની સાથે સાથે � મોબાઈલ ફોન અથવા સાધન પર 

OTP મળ્ા હો્ તેની �રુકા �િુનિ�ત કરવા માટ� અને તેમને અનિધ�ૃત ઉપ્ોગથી બચાવવા માટ� જવાબ�ાર છે.  

5. OTP ના ઉપ્ોગથી થ્ેલા તમામ વ્વહાર માટ� કાડામેેબર જવાબ�ાર રહ�્ .ે 

6. કાડામેેબર� 24-કલાક ગાહક સેવાનો ઉપ્ોગ કર�ને બ�કને તાતકા�લક જણાવ્ે 

(i) બ�ક સાથે ર રટડા ડ�વાઈસ અથવા નબંર ખોવાઈ �્ અથવા ચોરાઈ �્ અથવા ધા્ાા પમાણે કામ ન કર�, (ii) કાડામેેબરને ખબર હો્ અથવા 

તેમની પાસે ્કંા �ુ ંકોઈ કારણ હો્ ક� OTP ની �રુકા અથવા �પુતતામા ંછે� થ્ો છે અથવા OTP નો કોઈ અનિધ�ૃત ઉપ્ોગ થઈ રહો છે અથવા 

(iii) OTP બનાવવા અને / અથવા મે વવા કાડામેેબર દારા વપરાતા મોબાઈલ ફોન અથવા અન્ ડ�વાઈસ (� યરથિત હો્ તે �જુબ) ખોવાઈ ગ્ેલ 

છે બ�લવામા ંઆવેલ છે અને / અથવા નબંર બ�લ્ો છે, � યરથિત હો્ તે �જુબ. આગ  જણાવેલ યરથિતઓમા ંની કોાપણ �ુ ંપાલન કરવામા ં

કાડામેેબર િનપફ  �્ તો તેના સબંધંમા ંએકમાત કાડામેેબર જ તેનાથી થતા �કુ્ાનીઓ અને પરરણામ રવ પ પરરરથીતીઓ માટ� જવાબ�ાર અને 

પાત રહ�્ .ે કાડામેેબરની બેકા   ને કારણે OTP ના ચોર� અથવા �ુ�ુપ્ોગ ના કારણે થતી �કુ્ાની ને પરરણામે ઉ�ભવતી નાણાક�્ જવાબ�ાર� 

કાડામેેબર� ભોગવવાની રહ�્ ે અને તેને કારણે ક�ડ�ટકાડા ર� થઈ ્ક�. 



7. કાડામેેબરને લાગે ક� OTP નો �ુ�ુપ્ોગ થ્ો છે અથવા ્ોગ્ અિધ�ૃિત વગર ઉપ્ોગ કરવામા ંઆવ્ો છે તો તે કોાપણ વ્વહારનો ાનકાર કરવાનો 

હન કાડામેેબર અનામત રાખે છે.  

8. બ�ક એકમાત અને સવં �ણાપણે પોતાની �નુસફ� થી સમ્ સમ્ પર કોાપણ સમ્ે નોટ�સ આપ્ા વગર  OTP નો ઉપ્ોગ ર� કર� ્ક� અથવા કોાપણ 

કારણ આપ્ા વગર તેને બ�લવાની અથવા �ધુારાની માગં કર� ્ક� અને તેને પરરણામે ઉ�ભવતા કોઈ પણ �કુ્ાન અથવા હાની માટ� બ�ક 

જવાબ�ાર નરહ બને. 

13 ્્્ા ના લાભો 

 વીમા કવચ / �િુવધાઓ વ �ર� પાડતી હો્ તે સબંિંધત વીમા કંપનીએ િન્ત કર�લા હોઈ ્ક� તેવા િન્મો અને ્રતો ઉપરાતં, આ િન્મો અને ્રતો 

ના હ�� ુમાટ� નીચેના િન્મો અને ્રતો આ વીમા કવચ�ુ ંસચંાલન કર્ે.    

13.1 વીમા કવચ એક કાડાથી બી� કાડા માટ� અલગ અલગ હોઈ ્ક� છે. કાડામેેબર સમ� છે ક� ચોનસ RBL કાડા/કો-બાનડ�ડ કાડા હ�ઠ  કાડામેેબરને વરુા 

પાડવામા ંઆવતા ચોનસ ભેટ તર�ક� અપા્ેલ વીમા કવચને તેણે તપાસ�ુ ંઅને સમજ�ુ ંજ ર� છે. 

13.2 કાડામેેબર ચોનસ ર�તે સમ� છે ક� કોાપણ કાડા પર કોાપણ ભેટ તર�ક� અપા્ેલ વીમા કવચ/ �િુવધા, જો કોઈ હો્ તો, કોઈ એક અથવા વધાર� 

ચોનસ શેણી/ પકારના કાડા માટ� ઉપલબધ ન પણ હોઈ ્ક�.   

13.3 વીમા કવચ બ�ક દારા આપવામા ંઆવ�ુ ંનથી. સબંિંધત વીમા કંપની દારા �ર� કરવામા ંઆવેલ પોલીસી પમાણ ેબાકાત રાખ�ુ/ં મ્ાા�ાઓ અને �ાવા 

ની પરક્ા લા� ુપડ� છે. કાડામેેબર ચોનસ ર�તે રવીકાર� છે ક� વરુા પાડવામા ંઆવેલ વીમા કવચ માટ� કાડામેેબર� પીમી્મ ભ�ુ� હો્ ક� ન ભ�ુ� હો્ તે 

વીમા કવચને કારણે RBL બ�ક કોઈ ર�તે, તે પછ� ગમે તે હો્, માટ� જવાબ�ાર નરહ બને. કાડામેેબર રવીકાર� છે ક� વીમાને લગતા �ાવા/ બાબતો માટ� 

સબંિંધત વીમા કંપની સવં �ણાપણે જવાબ�ાર રહ�્ ે અને આવા વીમા કવચના સબંધંમા ંઉ�ભવતી કોાપણ બાબત માટ� અથવા આવા વીમા કવચમા ંકોઈ 

ખામી અથવા કિત, વ તરના પેમેનટની ર�કવર�, �ાવા પર થતી પરક્ા અથવા �ાવાની પતાવટ અથવા અન્ કોાપણ બાબત માટ� બ�કને જવાબ�ાર 

ઠ�રવ્ે નરહ અને આવી તમામ બાબત RBL બ�કને બહાર રાખીને સબંિંધત વીમા કંપનીને સીધા જ સબંોધવાની અને ઉક�લ લાવવાનો રહ�્ ે અને આ 

બાબતમા ંકોાપણ RBL બ�ક દારા કોાપણ વાતચીતનો જવાબ આપવામા ંઆવ્ે નહ�. જો ક� ક�ટલાક વીમા કવચ માટ� ઉપરોકત જણાવ્ા �જુબમા ંકોઈ 

ચોનસ અપવા� હોઈ ્ક� �મા ં�ાવાના �રતાવેજો એકિતત કરવામા ંઅને તેના િવ્ે જણાવવામા ંRBL બ�ક મ�� કર� ્ક� (પણ તેના માટ� બધંા્ેલા 

નથી) અને આ આવા વીમા કવચના વેચાણ વખતે જ જણાવવામા ંઆવ્ે. 

13.4 કાડામેેબર રવીકાર� છે ક� આ ર�તે આપવામા ંઆવેલ વીમા કવચ અમલમા ંરહ�લ સબંિંધત વીમાના િન્મો �જુબ ફ�ત કાડામેેબર માટ� જ અને તે �્ા ં

�ધુી માન્ કાડા સાથે RBL બ�કના કાડામેેબર છે અથવા રહ� ત્ા ં�ધુી જ ઉપલબધ હ્ે અને કોાપણ કારણોસર મેેબરિ્પ પાછ� ખ�ચી લેવામા ંઆવે 

(કામચલાઉ હો્ અથવા કા્મી ર�તે હો્) આવા વીમા કવચના લાભ કાડામેેબરિ્પ બધં થ્ા તાર�ખથી આપોઆપ અને આપમે ે  જ ઉપલબધ રહ�્  ે

નરહ. વ�મુા ંકાડામેેબર તેને માટ� પણ સહમત થા્ છે ક� કાડામેેબરિ્પ ચા� ુહો્ તો પણ RBL બ�ક કોાપણ સમ્ે અગાઉથી નોટ�સ આપ્ા વગર 

(તેની એકમાત પોતાની �નુસફ�થી અને/અથવા તે�ુ ંકારણ આપ્ા વગર) આવા વીમા કવચના લાભો રથ�ગત કર� ્ક�, પાછા ખ�ચી ્ક� અથવા ર� 

કર� ્ક� અને આ લાભ ચા� ુરાખવા માટ� RBL બ�કની કોઈ બધંનકતાા જવાબ�ાર� નરહ બને. 

13.5 � તે વીમા પોલીસી ક� �ની હ�ઠ  � તે વીમા કંપનીએ વીમો આપેલ હ્ે તેના ગા ા �રે્ાન થ્ેલ �કુ્ાન માટ� સબંિંધત વીમા પોલીસીમા ં�્ાાવેલ 

લાભો મહ�મ રકમ હ્ે �ને માટ� કાડામેેબર હક�ાર રહ�્ ે. 

14 મમલમમસ  ામસફ્ 

14.1 બેલેનસ ટાનસફર િન્મો અને ્રતો �ુઓ 

15 થડર પાેટ / સમ્ા આપના્ ન્ િન્� �ક 

15.1 બ�ક એકમાત પોતાની �નુસફ�થી ફોન ઉપર અથવા કોઈ અન્ ર�તે સેવા વરુ� પાડવા થડા પાટ� / સેવા આપનાર ની િનમ� �ક કર� ્ક� છે. ક�ટલાક 

ચોનસ કા્� કરવા બ�ક થડા પાટ� / સેવા આપનાર ની િનમ� �ક કર� ્ક� છે પણ તેના વરુ� ુ ંસીિમત નથી �વા ક� ર�ફરનસ ચેરક�ગ, ડ�ટા એનટ� અને બેક 

ઓફ�સને લગતા કામો, ક�ડ�ટ બ�રુો દારા ચકાસણી, કાડા પર કોાપણ બાક� રકમ ની ર�કવર� અથવા બ�કના બાક� લેણા લેવા કા્�ા દારા માન્ 

કોાપણ અન્ પગલા લેવા. જો ક� થડા પાટ� ના કા્� અથવા � �લો ના પરરણામે ઉભી થતી પરરયરથિત માટ� બ�ક જવાબ�ાર નરહ રહ�. બ�કને બાક� રહ�લી 

લેણા/ રકમ પછ� મે વવા થ્ેલા તમામ રક�મતો, ચાજ�સ અને ખચાા ની ઉપરાતં આવા થડા પાટ� સેવા આપનારને થ્ેલા કલ�ે્ન માટ�ના તમામ 

પેમેનટ તમારા ખચફ અને જોખમે રહ�્ ે.    

15.2 જો બાબત કોઈ એજનટ ને મોકલવામા ંઆવે અથવા પેમેનટ પા� મે વવા કા� �ની ર�ત અપનાવવામા ંઆવે તો તેને લગતા બાક� લેણા પાછા લેવા માટ� 

થતા ખચાા, કા� �ની ખચાા અને િવવેકાધીન રકમ વ્ાજ સહ�ત માટ� તમે જવાબ�ાર રહ�્ ો. 

16 ક��ડેકાડર ફ્� રસ  ુક્ઈુ ુઅનમ મદલઈુ ુ   

16.1 જો તમા�ંુ કાડા ખામી��ુત બને �કુ્ાન થા્, ફાટ� �્, ખોવાઈ �્ અથવા ચોરાઈ �્ તો તમે બ�કની કોાપણ ્ાખા પરથી બ�લી આપવા�ુ ંકહ� 

્કો અથવા તમાર� િવનતંી 24 કલાક ગાહક સેવા ટોલ લ� નબંર 1800 121 9050 પર નોધાવી ્કો. બ�લી આપવાના આવા તમામ કાડા બ�ક ની 

�નુસફ�થી અને બ�લી આપતી વખતે લા� ુપડતા ચાજ�સ લઈ ને બ�લી આપવામા ંઆવ્ે. �કુ્ાન થ્ેલા કાડાનો ઉપ્ોગ ન કરવો જોઈએ અને 



તેને �ુબંક�્ પટી પર તા�ં ુકાપી અને બ�ક ને તાતકા�લક પા� મોકલ�ુ ંજોઈએ. સાથે સાથે ક�રડટકાડા પર રહ�લી ચીપનો (જો કોઈ હો્ તો) બે �ુકડામા ં

કાપી તેનો ના્ કરવો જોઈએ. સેનટલ બોડા ઓફ ડ�ર��ટ ટ�કસી્ ના �હ�રનામા ંપમાણે 1 �ુલાઈ 2011 થી અમલમા ંઆવે તે ર�તે ક�રડટકાડા ને ફર� ાર� ુ

કરવા માટ� અને બ�લી આપવાની િવનતંીઓ માટ� પાન નબંરની િવગતો આપવી ફર ્ાત છે. 

17 એડ�સ્ા ુઅનમ �ેલ્ફોન નમુ્્ા ુફ�્ફા્   

17.1 તમારા એડ�સ અને / અથવા ટ�લીફોન નબંરમા ંકોાપણ ફ�રફાર થા્ તો કાડામેેબર� બ�ક� સમ્ સમ્ પર જણાવેલા એડ�સ અથવા િન��ુત કર�લા ગાહક 

સેવા ક�ન્ પર લે�ખતમા ંઅથવા ટ�લીફોનથી તાતકા�લક �ણ કરવી જોઈએ. એડ�સમા ંફ�રફાર માટ�ની કોાપણ િવનતંીની સાથે સેલફ એટ�રટ�ડ એડ�સ નો 

વરુાવો હોવો જોઈએ.  

18 જ્ામદા્�્ાથુ્  �ુુત 

18.1 વ �વ�કત જણાવ્ા પમાણેથી વ �વાગહ રાખ્ા વગર બ�ક નીચ ે�જુબ માથંી સીધી ક� આડકતર� ર�તે થ્ેલ કોાપણ �કુ્ાન માટ� તમારા પિત કોાપણ 

પકારની જવાબ�ાર� હ�ઠ  નરહ આવે (એ) કોાપણ સામાન અથવા સેવામા ંકોાપણ કિત બાબતે (બી) કોાપણ વ્ય�તના ક�રડટકાડા માન્ નરહ રાખવા 

અથવા ાનકાર કરવા બાબતે (સી) ાલે�ટોનીક ટિમ�નલ બરાબર કામ નરહ કરવાને કારણે (ડ�) કાડામેેબર િસવા્ અન્ કોઈએ વ્વહારની �ચુના 

આપવા બાબતે (ઈ) કોાપણ વ્ય�તએ કર�લ કાડા પા� આપવાની િવનતંી માટ� કર�લ કોાપણ િનવે�ન બાબતે અથવા કોાપણ વ્ય�ત દારા સ�ં�ુતપણે 

કરા્ેલા કોાપણ કા ા્ બાબતે (એફ) કાડામેેબર દારા બ�કની જગ્ામા ંિન��ુત કર�લા કમાચાર� િસવા્ અન્ કોાપણને આપવા બાબતે ( ) બ�કના તેની 

ઉપર લખેલ સમા�પત તાર�ખ થી વહ�લા કાડા માગંવાના અને સ�પણી મે વવાના તેના હન અમલમા ં�કુવા બાબતે તે પછ� બ�ક દારા અથવા કોઈ 

વ્ય�ત દારા અથવા કે�ટુર ટિમ�નલ દારા આવી માગં અને સ�પણી અને / અથવા મે વવા્ેલ હો્. (એચ) કોાપણ કાડા અથવા કાડા એકાઉનટને 

સમાપત કરવાના બ�કના હન ના અમલ અથવા (આઈ) કાડા પા� મે વવાને કારણે અને / અથવા તેના પાછા આપવાની કોઈ િવનતંી અથવા કોાપણ 

સેવા સરંથા/ મેઈલ ઓડાર સરંથા દારા કાડાને માન્ નરહ રાખવા અથવા ાનકાર કરવાને કારણે તમારા ્ાખ, ચારર�્ અને પિતપઠાને થતા કથીત 

�કુ્ાન (�) બ�ક દારા �હ�ર કરવામા ંઆવતી િવગતોમા ંકોાપણ ખોટા િનવે�ન, ખોટ� ર��આત, � �લ અથવા � �ક. બ�ક દારા અથવા બ�ક વતી કામ 

કરતા કોાપણ વ્ય�ત દારા બાક� લણેા સરભર કરવાની માગં અથવા �ાવો કરવાના રકરસામા ંતમે સહમત થાવ છો અને રવીકારો છો ક� આવી માગં 

અથવા �ાવો કોાપણ ર�તે બ�નકી�ુ ંકામ અથવા તમારા ચારર�્ માટ� વ �વાગહ ક� તે �્ાાવ� ુ ંનરહ કહ�વા્.  

19 કોસ ડ�ફોલે 

19.1 કાડામેેબર રવીકાર� છે ક� કાડામેેબર એગીમેનટ હ�ઠ  કોાપણ જવાબ�ાર� િનભાવવામા ંથ્ેલ � �ક કાડામેેબર એગીમેનટ હ�ઠ  થ્ેલ � �ક ગણવામા ં

આવ્ે. અને બ�ક ઉ�ત એગીમેનટ હ�ઠ  કોાપણ અથવા તમામ હનો �મા ંક�રડટકાડા �િુવધા સમાપત ક�વાનો હન સાથે નો ઉપ્ોગ કરવાનો હન 

અનામત રાખે છે.   

19.2 બ�ક દારા તમને આપવામા ંઆવેલ અન્ કોાપણ લોન અથવા ફાઈનાનસી્લ ક�ડ�ટ �િુવધાના સ�ંભામા ં� �ક થવાના ક�રસામા ંક�રડટકાડા સમાપત 

કરવાનો અને તેનાથી ઊલ�ંુ કરવાનો  બ�કનો હન કાડામેેબર રવીકાર� છે. 

20 ્ાસે્કાડર ઈમે્નમશનલ દા્ા આપ્ા્ા ુઆ્ત્ સમ્ાઓ 

20.1 મારટરકાડા ઈનટરને્નલ દારા ક�ટલીક ઈમરજનસી સેવાઓ કાડામેેબરને આપવામા ંઆવે છે. મારટરકાડા દારા આવી સેવાઓ થડા પાટ� એજનટ દારા 

આપવામા ંઆવે છે. મારટરકાડા ઈનટરને્નલ તરફથી / દારા આપવામા ંઆવતી આવી સેવાઓ લેવા માટ� થતા ખચા માટ� કાડામેેબર જવાબ�ાર રહ�્ .ે 

20.2 મારટરકાડા ઈનટરને્નલ તરફથી / દારા શેપઠ પ્તનોના ધોરણે સહા્ આપવામા ંઆવ્ે. 

20.3 ભારતમાનંી અથવા �ુિન્ામા ંકોાપણ જગ્ાએ આવેલ બ�ક મારટરકાડા ઈનટરને્નલ તરફથી / દારા આપવામા ંઆવતી સેવાઓના ઉપ્ોગ અથવા 

વ્વરથા માટ�ની જવાબ�ાર� રવીકારતી નથી. 

21 �હ�્ ાત 

21.1 આથી કાડામેેબર દારા બ�કને પરવાનગી આપવામા ંઆવે છે ક� કાડામેેબરના ક�ડ�ટ રહરટ� ની કોાપણ િવગતો અથવા ર�પેમેનટ ર�કોડા ડ�ફોલટ થ્ાના 

રકરસામા ંક�ડ�ટ ાનફોરમે્ન બ�રુો અને કલે�્ન/ ર�કવર� એજનટ / થડા પાટ� ને અથવા અન્થા કાડામેેબરની મ�ં�ર� વગર આપવામા ંઆવે.    

21.2 ઉપરો�ત મારહતી બાબતે કાડામેેબર ચોનસ ર�તે �ગતતા, ગોપની્તા, ખાનગીપ�ુ ંઅને �પુતતા જતી કર� છે. 

21.3 બ�ક એ પણ �િુનિ�ત કર્ે ક� તેના ડા્ર��ટ માક�રટ�ગ અથવા સે�લ�ગ એજનટસ માક�રટ�ગ �રે્ાન મે વેલી કાડામેેબરની �ગત મારહતી � પાછ થી 

ર�કોડા પર લેવામા ંઆવનાર છે તેને અનિધ�ૃત ર�તે ટાનસફર ન કર� અથવા �ુ�ુપ્ોગ ન કર�   

21.4 કંઈપણ િવરોધાભાસ હો્ તેમ છતા ંકાડામેેબર બ�કને કાડામેેબરની તમામ મારહતી અથવા �રતાવેજો �મા ંઆ એગીમેનટ પણ આવી �્ છે અને/ 

અથવા અન્ કોઈ એગીમેનટ, બ�ક અને કાડામેેબર વેચે થ્ેલા વ્વહારો અથવા સો�ા નીચે �જુબનાને �હ�ર કરવા અિધ�ૃત કર� છે. (i) તેની હ�ડ 

ઓફ�સ અથવા કોાપણ ્ાખાઓ, સબિસડર�્ અથવા બ�કની સાથે સકં ા્ેલ અથવા સલંગન કંપનીઓ; (ii) બ�કના વ્ાવસાિ્ક સલાહકારો; (iii) બ�કના 

અથવા તેના કોાપણ �બ્નેસીસ, હનો, અરક્ામતો અથવા જવાબ�ાર�ઓના કોાપણ સભંિવત અથવા વારતિવક ખર��નાર/ �ખુત્ારને;  

(iv) કોાપણ વ્ય�તને �્ા ંકા� �ની ર�તે �હ�રાત કરવી જ ર� હો્ 



21.5 �ૃપા કર� ન�ધ લે્ો ક� ક�ડ�ટ ાનફોમફ્ન કંપની્ એ�ટ, 2005 (CIC એ�ટ) અને તેના હ�ઠ  બનાવવામા ંઆવેલા િન્મો અને િન્મન ડ�સેેબર 14, 2006 થી 

અમલમા ંઆવેલ છે. તેમા ંિન્ત કર�લ ્રતોને આધીન RBL બ�ક ક�ડ�ટ ાનફોમફ્ ન કંપની્ અને બ�રુોને ક�ડ�ટ મારહતી ્ેર કરવા માટ� હક�ાર રહ�્ ે. 

22 સ�પૂ્ / �્્નગ્્� 

22.1 કાડામેેબર રપપટ ર�તે ઓ ખે છે અને રવીકાર� છે ક� તમારા બાક� લણેા અને ડંુ્  બ�કની પસ�ંગીના થડા પાટ� ને તમારા સ�ંભા વગર અથવા બ�ક દારા 

તમને લે�ખત �ણ વગર  બ�ક સવં �ણા અથવા ભાગમા ંઅને બ�ક નન� કર� તે ્રતોએ (ખર��નાર, સ�પણી કરનાર અથવા ટાનસફર કરનાર વતી તમારા 

િવ�ુદ કા ા્વાહ� કરવાના બ�કના હન અનામત રાખવાની સાથે) કોાપણ ર�તે વેચવા, સ�પવા અથવા ટાનસફર કરવા (િનગો્ીએબલ ઈનરસમેનટ લાવવા 

દારા અથવા અન્થા) સવં �ણાપણે હન�ાર છે. અને આ�ુ ંવેચાણ, સ�પણી અથવા ટાનસફર આવી થડા પાટ�ને સવં �ણાપણે ક�ડ�ટર તર�ક� અથવા બ�કની 

સાથે સ�ં�ુત ક�ડ�ટર તર�ક� પણ બ�કના થડા પાટ� વતીના અહ� આપેલ તમામ હનોનો અમલ ચા� ુરાખીને અને બ�ક નન� કર� તે �જુબ આવા બાક� 

લેણા અને ડંુ્  થડા પાટ�ને �કુવવા અથવા ્ોગ્ કર� આપવા�ુ ંરવીકારવા માટ� બધંા્ેલ રહ�્ ો. તેના હનો લા� ુકરવા માટ� અને બાક� લણેા અને 

ડંુ્  પાછા મે વવા માટ� બ�ક દારા થતા કોાપણ ખચા કાડામેેબરના એકાઉનટમાથંી ઉધારવામા ંઆવ્ે.  

23 પ્�ુ્ ૂ (િ્સસમ�લન્યસ) 

23.1 આ પોગામના સ�ંભામા ંઅને ર�વોડા પરરવ �ણા કરવામા ંકાડામેેબર દારા કોાપણ મૌ�ખક અથવા ાલે�ટોિનક �ચુન અથવા વ �છપરછના જવાબમા ંRBL બ�ક 

�ભુ આ્્ થી કર� છે. કાડામેેબરને �કુ્ાન, હાની, જવાબ�ાર�, ખચા વગેર� કારણોસર સીધી અથવા આડકતર� ર�તે RBL બ�કના આવા કોઈ �ભુ 

આ્્ના કા્� માટ� કોાપણ �ાવો અથવા આકેપ કરવાની અિધકાર નથી અને કાડામેેબર તે સ�ંભામા ં�કુસાન ભરપાઈ કર� આપ્ે અને RBL બ�કને 

સવં �ણા િન��ષ ઠ�રવ્ે. 

23.2 આ કાડામેેબર એગીમેનટ હ�ઠ  કાડામેેબરની જવાબ�ાર� �્ા ં�ધુી કાડા ઉપર બાક� લણેા વ �ર�વરુા ન � �કવા્ ત્ા ં�ધુી વ �ર� થ્ે નહ�. 

23.3 કાડામેેબરની ના�ાર�, ��વા� ્ાપ�ુ,ં કોપ�ર�ટ સરંથા�ુ ંિવઘટન ક� આટોપી લેવાના અથવા પા્મર� કાડામેેબરના �તૃ� ુના રકરસામા ંકોાપણ ચાજ�સ � 

અમલમા ંઆવી ગ્ા હો્ પણ હ�ુ કાડા એકાઉનટમા ંચા� કર�લ ન હો્ તેની સાથે કાડા ઉપરની �ુલ બાક� રકમ બ�કને તાતકા�લક મ વાપાત અને 

વરુ�પર� � �કવવાપાત બન્ે. કાડા એકાઉનટ પર કોાપણ બાક� રકમની ભરપાઈ કરવા પા્મર� કાડામેેબરની એરટ�ટ જવાબ�ાર રહ�્ ે અને આવા બાક� 

લેણા પાછા લેવા બ�કને થતા કા� �ની ફ�સ અને ખચા સરહત તમામ ખચાની સામે બ�કને કા્��સરની જવાબ�ાર� સામે રકણ આપ્ે. જો આ�ુ ંર�પેમેનટ 

બાક� નીક �ુ ંહ્ે તો ્ેડંલુ ઓફ ચાજ�સ મા ંઆપ્ા �જુબ અને તેના પવતામાન �રો પમાણે ફાઈનાનસ ચાજ�સ અને અન્ લા� ુપડતા ચાજ�સ 

લગાવવાના ચા� ુરાખવા માટ� બ�ક હન�ાર રહ�્ ે.  

23.4 કોાપણ સરકાર�/ િન્મનકાર� સરંથા તરફથી �ચુના �જુબ કાડા એકાઉનટ રથ�ગત થવાને પણ પાત રહ�્ .ે સરકાર�/ િન્મનકાર� સરંથા તરફથી 

�ચુનાઓ મળ્ાથી કાડા પર બાક� રહ�લી તમામ રકમ તાતકા�લક ડં ુથ્ેલી ગણા્ે, � પણ રકરસો હો્ તે ર�તે, અને તમારા તમામ બાક� લણેા 

તાબડતોબ �કુવવાની જવાબ�ાર�ઓ પત્ે વ �વાગહ રાખ્ા િસવા્ અમલમા ંહો્ તેવા સબંિંધત કા્�ાઓ અ�સુાર બ�ક તેને પછ� મે વવા હન�ાર 

બન્ે.  

23.5 આમાનંા કોાપણ અથવા તમામ િન્મો અને ્રતો સમ્ સમ્ પર ઉમેરવા અને / અથવા �ધુારવા બ�ક હન�ાર રહ�્ ે �ની કાડામેેબરને લે�ખતમા ં

�ણ કરવામા ંઆવ્ે. આવા �ધુારા કાડામેેબરને બધંનકતાા રહ�્  ેિસવા્ ક� કાડા એકાઉનટમા�ં ુ ંતમામ બાક� લેણા � �કવાઈ ગ્ા હો્ અને બ�ક ને ર� 

કરવા પા� મોકલ�ુ ંહો્ અથવા � તાર�ખે આ �ધુારા અમલમા ંઆવે તે પહ�લા કાડા ના �ુકડા કરવામા ંઆવ્ા હો્. 

23.6 બ�ક એકમાત પોતાની �નુસફ�થી આ િન્મો અને ્રતો હ�ઠ  કાડામેેબરને ઉપલબધ હો્ તેવી અથવા અમલમા ંહો્ તેવી �િુવધા અથવા 

લાકણીકતાઓ પાછ� ખ�ચી ્ક� અથવા કોઈ નવી �િુવધા ઉમેર� ્ક�. 

23.7 િપનટ�ગ વખતે તમામ પકાિ્ત મારહતી સાચી અને સવં �ણા છે. િપનટ�ગ થા્ પછ� થતા ફ�રફારો િવ્ે બ�ક જવાબ�ાર� ન લઈ ્ક�. 

24 પમ મ્મે હોલ્ડ�  ોગા્ 

24.1 પસ�ંગીના કાડામેેબરને બ�ક પોતાની �નુસફ�થી પેમેનટ હોલીડ� પોગામ (હવે પછ� થી “પોગામ”) આપી ્ક� � ફ�ત ચોનસ સમ્ગા ા માટ� જ લા� ુ

હ્ે. પોગામ ફ�ત પા્મર� કાડામેેબસા � RBL બ�ક ની (હવે પછ�થી “બ�ક”) એકમાત �નુસફ�થી પસ�ં કર�લા હ્ે � ભારતી્ નાગરરક હ્ે અને 

હાલમા ંRBL બ�ક ક�રડટકાડા ધરાવતા હ્ે (હવે પછ� થી “કાડામેેબર”) અને કાડામેેબર માટ� ��ુ ંપેમેનટ ઓવર ડં ુન હો્ તેને માટ� જ રહ�્ ે.  

24.2 આ પોગામ હ�ઠ  કાડામેેબર� તેના RBL બ�ક ક�રડટકાડા પર બ�ક દારા કહ�વામા ંઆવેલ ઓફરના સમ્ગા ા �રે્ાન કોાપણ બાક� લણેા�ુ ંકોઈ પેમેનટ 

કરવા�ુ ંરહ�� ુ ંનથી (�ુલ બાક� રકમ, લ��ુમ બાક� રકમ, અથવા તેના ભાગ તર�ક�ની કોાપણ રકમ). બ�ક કોાપણ કારણ આપ્ા વગર કાડામેેબરને 

પોગામ માટ� ના પાડવાનો હન અનામત રાખે છે. 

24.3 ્કંા �ુર કરવા માટ� તે રપપટતા કરવામા ંઆવે છે ક� અહ� આપવામા ંઆવેલ િન્મો અને ્રતો ફ�ત ઓફર બનાવે છે � ફ�ત બ�કને બધંનકતાા 

જવાબ�ાર� તો જ રહ�્ ે જો કાડામેેબરના રટ�ટમેનટસ ઓફ એકાઉનટસમા ંઓફરના સમ્ગા ા �રે્ાન પેમેનટ ડં ુડ�ટ કોલમમા ં“પેમેનટ હોલીડ�” �્ાાવી 

ને બ�ક દારા ખાતર� કરવામા ંઆવે. 

24.4 તે રપપટતા કરવામા ંઆવે છે ક� ઓફર ગા ા �રે્ાન ્ેડંલુ ઓફ ચાજ�સમા ં�્ાાવ્ા પમાણે બ�ક કાડામેેબરના એકાઉનટમા ંવ્ાજ લગાવ્ે � ત્ાર 

પછ�ના �બલ�ગ સા્કલમા ં� �કવવા�ુ ંછે. ઓફર સમ્ગા ા �રે્ાન કાડામેેબરને કોઈ લેટ પેમેનટ ચાજ�સ લગાવવામા ંનરહ આવે. 



24.5 પોગામ બધં થ્ેથી તેમ�ુ ંએકાઉનટ સાર� યરથિતમા ંરાખવા કાડામેેબર� માગં્ા �જુબ પેમેનટ કરવા બધંા્ેલા છે. પોગામ ની ��ુત �રે્ાન કાડામેેબર 

વ �ણા અથવા તેના ભાગ તર�ક� � �કવવા�ુ ંપસ�ં કર� ્ક� છે. 

24.6 અહ� ્રતોમા ંઉમેરો, બ�લાવ, ફ�રફાર, પરરવતાન, �ધુારો અથવા �ુ�ંુ પાડવા નો હન અનામત રાખે છે અને આવા ઉમેરા, બ�લાવ, �ધુારા/ફ�રફાર 

અથવા પરરવતાન કાડામેેબરને બધંનકતાા રહ�્ ે. કા્�ા દારા સમ્ સમ્ પર અમલમા ંઆવતા સિવ�સટ�ક અને/ અથવા અન્ ટ�કીસ/ ચાજ�સ માટ� 

પોગામ પાત રહ�્ ે. 

24.7 આ પોગામ હ�ઠ  કોાપણ િવવા� સવં �ણાપણે �ુબંઈમા ંઆવેલી કોટાસના ન્ા્કેત ને આધીન રહ�્ ે.  

24.8 અહ� આપેલા િન્મો અને ્રતો કાડામેેબર એગીમેનટમા ંરહ�લ કંઈપણ અસાતત્વ �ણાને �બનઅસરકારક બનાવે છે. 

 કાડામેેબર એગીમેનટ ના અન્ તમામ િન્મો અને ્રતો થી કાડામેેબર બધંા્ેલ રહ�્ ે.   

25 સપલ્ે એમડ પમ 

25.1 રપલીટ એનડ પે માટ�ના િન્મો અને ્રતો �ુઓ. 

27 ્ાઉચ્ ઓફસર   

27.1 RBL બ�ક કાડા પા�પત પર અથવા કાડા મ � ગ્ા પછ� સમ્ સમ્ પર િવિવધ વેપાર� સરંથાઓની ઓફસા જણાવી ્ક�. � કો બાનડ�ડ અથવા ફ�ત 

વેપાર� સરંથાના વાઉચસા દારા ગાહક ને જણાવી ્ક�. 

27.2 આ ઓફસા ફ�ત ભાગ લેતી વેપાર� સરંથાઓ દારા જ ગાહક ને આપવામા ંઆવે છે. ભાગ લેતી વેપાર� સરંથાઓ ના િન્મો લાગી પડ્ે. ઓફર RBL બ�ક 

દારા નથી. કોઈ વોરંટ� આપતી નથી. કાડામેેબર દારા આ ઓફર / વાઉચર હ�ઠ  લેવામા ંઆવેલ પોડ�ટ/ સેવાઓની ડ�લીવર�, �ણુવ�ા, 

વેપારપાતતા અથવા અ��ુુ તા માટ� જવાબ�ાર નથી.     

27.3 વ�મુા ંકાડામેેબર સમ� છે ક� કાડામેેબર� વેપાર� સરંથા સાથે આપ લ ેકર�લી કોાપણ મારહતી તેના / તેણીના એકમાત �નુસફ�ના આધાર� હ્ે અને તે 

/ તેણી વેપાર� સરંથા દારા આવી મારહતીના �ુ�ુપ્ોગ માટ� RBL બ�ક ને પાત અથવા જવાબ�ાર બનાવ્ે નરહ. આ ઓફર/ વાઉચર હ�ઠ  લેવામા ં

આવેલ પોડ�ટ/ સેવાઓની ડ�લીવર�, �ણુવ�ા, વેપારપાતતા અથવા અ��ુુ તા ને લગતા િવવા�ો કાડામેેબર દારા ભાગ લેતા વેપાર� સરંથાઓને 

સીધા જ લે�ખતમા ંસબંોધવાના રહ�્ ે અને આ બાબતમા ંકોાપણ કે�િુનક�્ન પર RBL બ�ક ધ્ાન નરહ આપે.   

27.4 આ ઓફર / વાઉચસા હ�ઠ  લેવામા ંઆવેલ પોડ�ટસ / સિવ�સીસ ના ઉપ્ોગથી અથવા ઉપ્ોગ નરહ કરવાથી કાડામેેબરને થતા સીધી અથવા 

આડકતર� ર�તે થતા કોાપણ પકારના �કુ્ાન અથવા હાની માટ� અથવા વ્ય�તગત ા� માટ� RBL બ�ક જવાબ�ાર નરહ રહ�.    

27.5 અગાઉથી નોટ�સ આપ્ા વગર આ ઓફસાને લબંાવવાનો અથવા �ત લાવવાનો હન RBL બ�ક અનામત રાખે છે. RBL બ�ક અગાઉથી નોટ�સ આપ્ા 

વગર કોાપણ સમ્ે આ તમામ િન્મો અને ્રતો મા ંઉમેરવા / બ�લવા/ ફ�રફાર કરવા / પરરવતાન કરવા અથવા અલગ પાડવા અથવા આ 

ઓફરને અન્ ઓફર થી વ �ર� અથવા કોઈ ભાગમા ંબ�લવા આ ઓફર �વી હો્ ક� ના હો્ અથવા સવં �ણા ઓફરને પાછ� ખ�ચી લેવા નો હન અનામત 

રાખે છે. 

28.    RBL મ�ક પલમે�ન્ મ્ુસ્્ા કાડર – ઓફ્ ન્ િનય્ો અનમ શ્તો 

28.1 ઓફર 1: �કુ મા્ ્ો મા ં1 + 1 �વુી ટ�ક�ટ 

પોગામની િવગતો: 

1. તમામ પલેટ�નમ મે�સીમા કાડામેેબર �કુ મા્ ્ો પર �વુી ટ�ક�ટ ખર��� (in.bookmayshow.com) ને એક ખર��ો એક લ� મે વો ઓફર �રરોજ �ર�ક 

્ો મા ંમ ્ે જો કાડામેેબર પલેટ�નમ કાડાથી �કુવે તો. 

2. કાડામેેબર RBL બ�ક ના કાડા થી �કુવે અને �કુ મા્ ્ો મા ંઓફર માટ� અર  કર� તો તેને તેની ટ�ક�ટની ખર��� પર 1 ટ�ક�ટ�ુ ંઅથવા  . 2૦૦ બે 

માથંી � ઓ� હો્ તેટ�ુ ંરડરકાઉનટ મ �ુ ંજોઈએ. આ ઓફર �રરોજ �ર�ક ્ો મા ંઉપલબધ છે � પમો્નલ રટરકટસની ઉપલબધતાને આધીન છે. 

3. ઓફર એક મરહનામા ંમહ�મ બે વાર લઈ ્કા્ છે. 

4. ઓફર માન્તા: ઓફર �ુન 2015 �ધુી માન્ છે િસવા્ ક� તે બ�ક દારા લબંાવાવમા ંઆવે.          

 

ઓફ્ન્ શ્તો અનમ િનય્ો 

1. ઓફર સપતાહમા ંકોઈપણ ર�વસે ખર���લી રટરકટ પર લા� ુપડ્ે. 

2. આ ઓફર �તગાત મફત રટરકટની રક�મત પિત રટરકટ  . 200થી વ� ુન હોવી જોઈએ. 

3. વ�મુા ંવ� ુએક મફત રટરકટ પિત માન્ કાડાના પિત ટાન્ે�્ન દારા મ � ્ક્ે. 

4. સફ  RBL બ�ક પલેરટનમ રરવોડાસ કાડા કાડામેેબર ક� �ણે આ ઓફર �તગાત એક મફત રટરકટ મે વી છે તેણે સમાન પરચે્ ટાન્ે�્નમા ંઓછામા ં

ઓછ� એક વ �ણા રક�મતની રટરકટ ખર���લી હોવી જોઈએ અથવા તે�ુ ંપેમેનટ ક�ુ� હો�ુ ંજોઈએ. 

5. આ ઓફર પમો્નલ રટરકટસની  ઉપલબધતાને સબંિંધત રહ�્ ે. 

6. આ ઓફર ભારતના તમામ િસનેમાને સલંગન રટરકટ �રુક�ગ માટ� લા� ુપડ� છે �મા ંરટરકટ www.bookmyshow.com પર �કુ કરાવી ્કા્ે. 

http://www.bookmyshow.com/


7. કોઈ રકરસામા ંતમે રડરકાઉનટ માટ� િવનતંી કર� છે પણ કોઈ કારણસર ટાન્ે�્ન થ�ુ ંનથી તો �ૃપ્ા રડરકાઉનટ મે વવાનો વનુઃપ્ાસ કરતા પહ�લા 

20 િમિનટ રાહ �ુઓ. 

8. તમામ RBL બ�ક પલેટ�નમ રરવોકા ાસ કાડા સભ્ો માટ� સલાહભ�ુ� છે ક� આ RBL �કુમા્્ો ઓફર �તગાત ઓફર મે વતા પહ�લા in.bookmyshow.com 

મા ંલા� ુપડતી ્રતો અને િન્મો તપાસી લેવા. 

9. એકવાર રટરકટ ઓનલાઈન ખર��વામા ંઆવે પછ� તે�ુ ંવેચાણ થ�ુ ંગણા્ે અને તે ર� કર� ્કા્ે નહ�, તે�ુ ંરરફંડ મ � ્ક્ે નહ� ક� તે એ�સચનેજ 

કર� ્કા્ે નહ�. 

10. કાડામેેબર માટ� જ ર� છે ક� www.bookmyshow.com પર રટરકટસ ખર��વા માટ� તેમણે ઓનલાઈન કાડા િવગતો અને વ્ય�તગત મારહતી આપવી 

જ ર� છે. 

11. આ ઓફર �કુમા્્ોની અન્ કોઈ ઓફર/રડરકાઉનટ/પમો્નસ સાથે જોડ� ્કા્ે નહ�. 

12. RBL બ�ક કાડા મેેબરને જો પત્ક ક� પરોક ર�તે કોઈપણ પોડ�ટ/સેવાના ઉપ્ોગથી કોઈ �કુસાન/હાિન � કંઈપણ કારણસર થા્ તેના માટ� 

જવાબ�ાર નથી. 

13. RBL બ�ક પલેરટનમ રરવોકા ાસ કાડામેેબસા ઓફરના બ�લામા ંકોઈ વ તર ક� લાભ મે વી ્ક્ે નહ�. ઓફસા બ�લી આપવામા ંનહ� આપે ક� તેની 

રોકડ રકમ આપવામા ંનહ� આવે. 

14. RBL બ�ક પલેરટનમ રરવોકા ાસ કાડામેેબસા આ ઓફર માટ� કોઈ ર�તે બાધ્ નથી. કોઈપણ કાડામેેબર રવેેછાએ તેમા ંસામેલ થઈ ્ક� છે. � �કમા્્ો 

ઓફરની તમામ સેવા વ �ર� પાડવા માટ� પ્ાસ કર્ે પણ કાડામેેબર � �કમા્્ો ક� RBL િવ�ુદ કોઈ �ાવો કર� ્ક્ે નહ�, � એવા સજંોગોમા ંપણ લા� ુ

પડ્ે ક� �્ાર� ઓફસા વણાવ્ા પમાણે આપવામા ંઆવી હો્ ક� ન આવી હો્ ( તે પછ� કોઈ કિતથી પ�ાન ન થઈ ્ક� હો્, � �કમા્્ો અથવા 

RBLની તરફથી અવગણના થઈ હો્ તો પણ તેમા ંઆ લા� ુપડ� છે.) 

15. RBL બ�ક કોઈ ર�તે ક� ગમે તે ર�તે થતા �કુસાન ક� હાિન ક� �ાવા માટ� જવાબ�ાર નથી ક� �મા ં� �કમા્્ો તરફથી ઓફર વ �ર� કરવા �ગે કોઈ 

િનપફ તા ક� ઈનકાર થા્ અથવા આ ઓફર �તગાત અપાતા લાભો કોઈ કારણોસર આપવામા ંઆવ્ા ન હો્. 

16. RBL બ�કને આ ઓફરની કોઈપણ ્રત ક� િન્મ પાછા ખ�ચવાનો ક� તેમા ંફ�રફારનો સવં �ણા અિધકાર કોઈપણ સમ્ે અને કોઈ નોરટસ આપ્ા િવના 

કર� ્કવાનો અિધકાર છે. 

17. આ ઓફર માત  ત્ાર� જ મે વી ્કા્ે �્ાર� કાડા હાલ�ુ ંજ હો્ અને તે ઓફર મે વતી વખતે ્ોગ્ યરથિતમા ંહો્. 

18. કોઈપણ ઓફરને લગતો િવવા� ક� ્રતો-િન્મો �ગેના િવવા� માત �ુબંઈની કોટાના ન્ા્કેતને સબંિંધત રહ�્ ે. � કોઈ પણ િવવા� હ્ે તો તે 

પોિવ્નસ ઓફ આબ�ટ�્ન એનડ કનસાઈલે્ન એ�ટ, 1996 �તગાત અ�ુ્ ાિસત થ્ે. (તેમા ંથ્ેલા નવા �ધુારાઓ સરહત) 

19. એવા રકરસામા ંક� �્ાર� ઓફર, આ ્રતો  અને િન્મો ક� તેનો કોઈ રહરસો લા� ુપડતા કા્�ા �તગાત પિતબિંધત ક� તેના મનાઈ હ્ે તો ઓફર 

અને/અથવા ્રતો અને િન્મો (� કંઈ પણ હો્ તે)મા ંકા્�ા અ�સુારની જ રર્ાત પમાણે ફ�રફાર થઈ ્ક� છે. 

20. ઓફરની ્રતો અને િન્મો કાડા મેેબરની ્રતો અને િન્મો ઉપરાતં લા� ુથ્ે, એ તેની  અવે મા ંનથી ક� તેની અવગણના કર� ્કા્ે નહ�. 

28.2  ઓફ્-2 

પોગામની િવગતોઃ ડાઈન�ગ, એનટરટ�નમેનટ, �રુટલીટ� �બલસ, ઈનટરને્નલ અને કોસ બોડાર વ્વહારો પર ખર��� માટ� 5 ગણા રરવોડા પોઈનટસ 

મે વો. 

શ્તો અનમ િનય્ોઃ 

1. 5x રરવોડાસ એટલે પાચં ગણા રરવોડા પોઈનટસ. ગાહકો �િુનિ�ત કરા્ેલી શેણીઓમા ં�ર�ક  . 100ના ખચા માટ� 10 રરવોડા પોઈનટસ મે વી ્ક્ે. 

2. ડાઈન�ગ, એનટરટ�નમેનટ, �રુટ�લટ�  �બલસ, ઈનટરને્નલ અને  કોસ બોડાર રટોસાની ઓ ખ એમસીસી (મચાનટ ક�ટ�ગર� કોડસ) ક� � મારટર કાડા દારા 

ફા વા્ેલ છે તેના પર િનભાર રહ�્ ે. મચાનટ આઉટલેટસ / લ�નચાઈ્ીસ ખાતે ખર��� માટ� પાચં ગણા રરવોડા પોઈનટસ ક� � એમસીસી �તગાત મારટર 

કાડા દારા  ડાઈન�ગ, એનટરટ�નમેનટ, �રુટ�લટ� �બલસ, ઈનટરને્નલ અને કોસ બોડાર રટોસા અસાઈન થ્ેલા ન હો્ તો તેના માટ� RBL બ�ક પાચં ગણા 

રરવોકા ાસ પોઈનટ આપવા જવાબ�ાર નથી. 

3. � મચાનટ આઉટલેટસ એમસીસી �તગાત ડાઈન�ગ, એનટરટ�નમેનટ, �રુટ�લટ� �બલસ, ઈનટરને્નલ અને કોસ બોડાર રટોસા મારટર કાડા દારા અસાઈન ન 

હો્ ત્ાર� ગાહક કાડા પર �ર�ક  . 1000 ખચા માટ� 2 રરવોડા પોઈનટ મે વી ્ક� છે. 

4. ‘મરહનો’ કાડામા ંઅસાઈન �બ�લ�ગ સાઈકલના રટ�ટમેનટ તર�ક� વ્ાખ્ાિ્ત થા્ છે. 

5. મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ/એસોસીએ્ન દારા અપા્ેલી પોરટ�ગ તાર�ખના આધાર� ખચાની ગણતર� કરવામા ંઆવ્ે (�મક� િવ્ા/મારટર કાડા). જો 

મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ � ટાન્ે�્ન તાર�ખ આપે તે �્ાર� ટાન્ે�્ન થ�ુ ં તેની વારતિવક તાર�ખ કરતા તે અલગ હો્ તો એ માટ� RBL બ�ક 

જવાબ�ાર નથી. 

6. RBL બ�ક પલરેટનમ રરવોકા ાસ કાડા (કાડા) સાથેની RBL દારા અપાતી કોઈપણ / તમામ ઓફસાને સમ્ાતંર� અગાઉથી કોઈ લે�ખત ક� અન્ ર�તે નોરટસ 

આપ્ા િવના આગ  વધારવા ક� બધં કરવાનો વ �ણા અિધકાર છે. 
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7. RBL બ�ક સમ્ાતંર� કાડા સાથે અપાતી ઓફસાને અ�કુ �્ે અથવા સવંણુાપણે બ�લવાનો ક� આ ્રતો અને િન્મોમા ંઉમેરો / િવકલપ / બ�લાવ/ 

ફ�રફાર ક� િવિવધતા લાવવાનો ક� � બ�લા્ેલી ક� ર� કરા્ેલી ઓફસાને સમાન હો્ ક� ન હો્ ક� પરત લેવાઈ હો્ ક� સવં �ણા ઓફરમા ંકર� ્કા્ તે 

માટ�નો અિધકાર ધરાવે છે. 

8. જો કોઈ િવવા� આ કાડા સાથેની ઓફરના કારણે ક� તેના �ગે સ�ા્ ક� તેને સલંગન કોઈ સમર્ા હો્ તો તે �ુબંઈમા ં કોેપીનનટ કો�ાાસ / 

રટબ�નુલસના ખાસ ન્ા્કેતને સલંગન  રહ�્ ે પછ� ભલે િવવા� અન્ પ��્ની કો�ાાસ અને ટ�બ�નુલસમા ંક� તેને સલંગન ક� સમાન  ન્ા્કેતમા ંસામેલ 

હો્. 

9. માન્ કાડા પર માન્ ખચા કરા્ેલ �ર માટ� કાડામેેબરને રરવોડા પોઈનટસ આપવામા ંઆવ્ે. માત એવા કાડા મેેબસા ક� �ઓ કાડા પેમેનટ �ગ ેકોઈ 

ર�તે અિન્િમત નથી તેઓ રરવોડા પોઈનટ માટ� ્ોગ્તાપાપત ગણા્ે. રરવોડા પોઈનટસ એ ચાા�સ પર નહ� મ ે � પછ� ઉલટાઈને લા� ુથતા હો્. 

10. જો � તે તાર�ખે કાડા પરત ખ�ચી લેવા�ુ ંહો્ ક� ર� થ�ુ ંહો્ તો રરવોડા પોઈનટસ�ુ ંરરડેપ્ન ક� એઝુે �લુેટ કર� ્કા્ે નહ�. જો કાડામેેબર�ુ ં

ખા� ુ ંઅિન્િમત હો્ અથવા તો જો તેમા ંRBL કાડા મેેબર એગીમેનટ RBL બ�કના રરવોડા પોઈનટસની ગણતર� પમાણેની િવગત કાડામેેબસા માટ� 

�િતમ િનણાા્ક અને બાધ્ ગણા્ે અને તેના �ગ ેકોઈ િવવા� ક� પ્ો ચલાવી લેવામા ંઆવ્ે નહ� અને રપપટ કિતના રકરસામા ંબચાવ ક� રવીકાર 

કરા્ે નહ�. 

11. ઓફરની ્રતો અને િન્મો કાડા મેેબર કરાર  ઉપરાતં લા� ુથ્ે એ તેની  અવે મા ંનથી ક� તેની અવગણના કર� ્કા્ે નહ�. 

12. કાડામેેબર દારા કાડાના ઉપ્ોગને આ ્રતો અને િન્મોનો રવીકાર માનવામા ંઆવ્ે � કાડામેેબર એગીમેનટ ઉપરાતં રહ�્ ે � કાડાને લા� ુથા્ 

છે અને કાડામેેબર� એ સમજણ મે વવાની રહ�્ ે અને સમાન પકાર� તેને  બીન્રતી ર�તે વ ગી રહ�વા�ુ ંરહ�્ ે. આ ઓફર તો જ માન્ ગણા્ે જો કાડા 

સાર� યરથિતમા ંહો્ અને લ�તુમ પેમેનટ બાક� હો્ તો તે અમારા �ધુી તેની ડં ુડ�ટ અગાઉ પેમેનટ પાપત થ�ુ ંજોઈએ. 

28.3  ઓફ્ -3  

RBL બ�ક પલરેટનમ ક�રડટ કાડા પર વષામા ં . 200,000 ક� વ�નુી ખર��� પર બોનસ 10000 રરવોડા પોઈનટસ મે વો.  . 350,000ના વ� ુખચા પર 

વ� ુ10000 બોનસ રરવોડા પોઈનટસ મે વો. 

1. વષાને પથમ �બલ જનર�્નની તાર�ખથી 12 મરહના તર�ક� વ્ાખ્ાિ્ત કરા્ે. 

2. ઉ�ત સમ્ માટ� પાઈમર� અને વધારાના કાડા �તગાત �બલ પા�પત સાથેના કરા્ેલા ખચાને િવચારણામા ંલેવા્ે. 

3. માન્ ખર�� �લુ્મા ંતમામ ઈએમઆઈ ટાન્ે�્નસ ક�્ િવથડોઅલસ ફ� (જો કોઈ હો્ તો) ચાજ�સ અને સિવ�સ ટ��સ સામેલ નથી. 

4. મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ/એસોસીએ્ન દારા (�મક� િવ્ા/મારટર કાકા ાસ) અપાતી પોરટ�ગ ડ�ટ પર ખચાની ગણતર� િનભાર રહ�્ .ે જો મચાનટ 

એરટા્બલ્મેનટ � ટાન્ે�્ન તાર�ખ આપે તે �્ાર� ટાન્ે�્ન થ�ુ ં તેની વારતિવક તાર�ખ કરતા તે અલગ હો્ તો એ માટ� RBL બ�ક જવાબ�ાર 

નથી. 

5. �ર�ક િનિ�ત ખચા�ુ ંિસમા�ચચ વ �ણા ક્ાાના 30 ર�વસમા ંક�રડટ કાડામા ંરરવોડા પોઈનટ ક�રડટ કરવામા ંઆવ્ે. 

6. RBL બ�ક પલરેટનમ રરવોકા ાસ કાડા (કાડા) સાથે RBL દારા અપાતી કોઈ/તમામ ઓફસા અગાઉથી લ�ેખતમા ંક� અન્ ર�તે નોરટસ આપ્ા િવના સમ્ાતંર� 

આગ  વધારવા ક� ર� કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે. 

7. RBL બ�ક સમ્ાતંર� કાડા સાથે અપાતી ઓફસાને અ�કુ �્ે અથવા સવંણુાપણ ેબ�લવાનો ક� આ ્રતો અને િન્મોમા ંઉમેરો / િવકલપ / બ�લાવ / 

ફ�રફાર ક� િવિવધતા લાવવાનો ક� � બ�લા્ેલી ક� ર� કરા્ેલી ઓફસાને સમાન હો્ ક� ન હો્ ક� પરત લેવાઈ હો્ ક� સવં �ણા ઓફરમા ંકર� ્કા્ તે 

માટ�નો અિધકાર ધરાવે છે. 

8. જો કોઈ િવવા� આ કાડા સાથેની ઓફરના કારણે ક� તેના �ગે સ�ા્ ક� તેને સલંગન કોઈ સમર્ા હો્ તો તે �ુબંઈમા ં કોેપીનનટ કો�ાાસ / 

રટબ�નુલસના ખાસ ન્ા્કેતને સલંગન  રહ�્ ે પછ� ભલે િવવા� અન્ પ��્ની કો�ાાસ અને ટ�બ�નુલસમા ંક� તેને સલંગન ક� સમાન  ન્ા્કેતમા ંસામેલ 

હો્. 

9. માન્ કાડા પર માન્ ખચા કરા્ેલ �ર માટ� કાડામેેબરને િવક�ટ આપવામા ંઆવ્ે. માત એવા કાડા મેેબસા ક� �ઓ કાડા પેમેનટ �ગે કોઈ ર�તે 

અિન્િમત નથી તેઓ િવક�ટ માટ� ્ોગ્તાપાપત ગણા્ે. િવક�ટ એ ચાા�સ પર નહ� મ ે � પછ� ઉલટાઈને લા� ુથતા હો્. 

10. � તે તાર�ખે કાડા પરત ખ�ચી લેવા�ુ ંહો્ ક� ર� થ�ુ ંહો્ તો રરવોડા પોઈનટસ�ુ ંરરડેપ્ન ક� સચં્ કર� ્કા્ે નહ�. જો કાડામેેબર�ુ ંખા� ુ ં

અિન્િમત હો્ અથવા તો જો તેમા ંRBL કાડા મેેબર એગીમેનટ RBL બ�કના રરવોડાસ પોઈનટસની ગણતર� પમાણેની િવગત કાડામેેબસા માટ� �િતમ, 

િનણાા્ક અને બાધ્ ગણા્ે અને તેના �ગે કોઈ િવવા� ક� પ્ો ચલાવી લવેામા ંઆવ્ે નહ� અને રપપટ કિતના રકરસામા ંબચાવ ક� રવીકાર કરા્ે 

નહ�. 

11. ઓફરની ્રતો અને િન્મો કાડા મેેબરની ્રતો-િન્મો  ઉપરાતં લા� ુથ્ે એ તેની  અવે મા ંનથી ક� તેની અવગણના કર� ્કા્ે નહ�. 

12. કાડામેેબર દારા કાડાના ઉપ્ોગને આ ્રતો અને િન્મોનો રવીકાર માનવામા ંઆવ્ે � કાડામેેબરની ્રતો-િન્મો ઉપરાતં રહ�્ ે � કાડાને લા� ુ

થા્ છે અને કાડામેેબર� એ સમજણ મે વવાની રહ�્ ે અને સમાન પકાર� તેને બીન્રતી ર�તે વ ગી રહ�વા�ુ ંરહ�્ ે. આ ઓફર તો જ માન્ ગણા્ે જો 

કાડા સાર� યરથિતમા ંહો્ અને લ�તુમ પેમેનટ બાક� હો્ તો તે અમારા �ધુી તેની ડં ુડ�ટ અગાઉ પેમેનટ પાપત થ�ુ ંજોઈએ. 



28.4  ઓફ્ 4 

કાડા ઈર� ુથવાના 60 ર�વસની ��ર પથમ રવાઈપ પર 8000 રરવોકા ાસ પોઈનટ મે વો. 

શ્તો અનમ િનય્ો 

1. પમો્નસ રરવોડા કાડા મેેબર કરારમા ં�િુનિ�ત ક્ાા પમાણે રરવોકા ાસ તમામ ટાન્ે�્નસ દારા મે વી ્કો છો. 

2. આ પોઈનટસ મેેબર્ીપ ફ� �કુવ્ા પછ� કાડા મેેબસાના એકાઉનટમા ંજમા  થ્ે. 

3. મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ/એસોસીએ્ન (�મક� િવ્ા/મારટરકાડા) દારા અપા્ેલી પોરટ�ગ ડ�ટ પર આધારરત રહ� ખચાની ગણતર� કરવામા ંઆવ્ે. 

જો મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ � ટાન્ે�્ન તાર�ખ આપે તે �્ાર� ટાન્ે�્ન થ�ુ ંતેની વારતિવક તાર�ખ કરતા તે અલગ હો્ તો એ માટ� RBL બ�ક 

જવાબ�ાર નથી. 

4. પમો્નલ રરવોડા પોઈનટસ પથમ વખત કાડાના ઉપ્ોગના 30 ર�વસ �રિમ્ાન ક�રડટ કાડામા ંજમા થઈ જ્ે. 

5. RBL બ�ક કોઈપણ અગાઉ નોરટસ લે�ખત ક� અન્ ર�તે આપ્ા િવના RBL બ�ક પલેરટનમ રરવોડાસ કાડા (કાડા) સાથેની કોઈ / તમામ ઓફસા આગ  

વધારવા ક� ર� કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે. 

6. RBL બ�ક સમ્ાતંર� કાડા સાથે અપાતી ઓફસાને અ�કુ �્ે અથવા સવંણુાપણ ેબ�લવાનો ક� આ ્રતો અને િન્મોમા ં

ઉમેરો/િવકલપ/બ�લાવ/ફ�રફાર ક� િવિવધતા લાવવાનો ક� � બ�લા્ેલી ક� ર� કરા્ેલી ઓફસાને સમાન હો્ ક� ન હો્ ક� પરત લેવાઈ હો્ ક� સવં �ણા 

ઓફરમા ંકર� ્કા્ તે માટ�નો અિધકાર ધરાવે છે. 

7. કોઈ િવવા� આ કાડા સાથેની ઓફરના કારણે ક� તેના �ગે સ�ા્ ક� તેને સલંગન કોઈ સમર્ા હો્ તો તે �ુબંઈમા ંકોેપીનનટ કો�ાાસ/રટબ�નુલસના 

ખાસ ન્ા્કેતને સલંગન  રહ�્ ે પછ� ભલે િવવા� અન્ પ��્ની કો�ાાસ અને ટ�બ�નુલસમા ંક� તેને સલંગન ક� સમાન  ન્ા્કેતમા ંહો્. 

8. માન્ કાડા પર માન્ ખચા કરા્ેલ �ર માટ� કાડામેેબરને રરવોડા પોઈનટસ આપવામા ંઆવ્ે. માત એવા કાડા મેેબસા ક� �ઓ કાડા પેમેનટ �ગે કોઈ 

ર�તે અિન્િમત નથી તેઓ રરવોડા પોઈનટસ માટ� ્ોગ્તાપાપત ગણા્ે. રરવોડા પોઈનટસ એ ચાા�સ પર નહ� મ ે � પછ�થી ઉલટાવીને લા� ુથતા 

હો્. 

9. � તે તાર�ખે કાડા પરત ખ�ચી લેવા�ુ ંહો્ ક� ર� થ�ુ ંહો્ તો રરવોકા ાસ પોઈનટસ�ુ ંરરડેપ્ન ક� સચં્ કર� ્કા્ે નહ� ક� જો કાડામેેબર�ુ ંખા� ુ ં

અિન્િમત હો્ અથવા તો જો તેમા ંRBL કાડા મેેબર એગીમેનટ RBL બ�કના રરવોડા પોઈનટની ગણતર� પમાણેની િવગત કાડામેેબસા માટ� �િતમ 

િનણાા્ક અને બાધ્ ગણા્ે અને તેના �ગે કોઈ િવવા� ક� પ્ો ચલાવી લવેામા ંઆવ્ે નહ� અને રપપટ કિતના રકરસામા ંબચાવ ક� રવીકાર કરા્ે 

નહ�. 

10. ઓફરની ્રતો અને િન્મો કાડા મેેબરની ્રતો-િન્મો  ઉપરાતં લા� ુથ્ે એ તેની  અવે મા ંનથી ક� તેની અવગણના કર� ્કા્ે નહ�. 

11. કાડામેેબર દારા કાડાના ઉપ્ોગને આ ્રતો અને િન્મોનો રવીકાર માનવામા ંઆવ્ે � કાડામેેબર એગીમેનટ ઉપરાતં રહ�્ ે � કાડાને લા� ુથા્ 

છે અને કાડામેેબર� એ સમજણ મે વવાની રહ�્ ે અને સમાન ર�તે તેને  બીન્રતી ર�તે વ ગી રહ�વા�ુ ંરહ�્ ે. આ ઓફર તો જ માન્ ગણા્ે જો કાડા 

સાર� યરથિતમા ંહો્ અને લ�તુમ પેમેનટ બાક� હો્ તો તે અમારા �ધુી તેની ડં ુડ�ટ અગાઉ પેમેનટ પાપત થ�ુ ંજોઈએ. 

29 -  RBL �ે �ેિનય્ �ડલાઈે કાડર – ઓફ્ન્ શ્તો અનમ િનય્ો 

29.1. ઓફ્ –1: 1+1  �્ ્ �ે�કે �કુ્ાયશો પ્થ્ 

ઓફરની િવગતો 

1. તમામ રટટ�િન્મ રડલાઈટ કાડા મેેબસા �કુમા્્ો (in.bookmyshow.com) પરથી ખર��� છે તેમને �ર �ધુવાર� એકની ખર��� પર એક મફતની 

ઓફર મ ્ે જો કાડા મેેબર રટટ�િન્મ કાડાથી પેમેનટ કર�. 

2. કાડા મેેબસા ક� �ઓ RBL બ�ક કાડા દારા પેમેનટ કર� અને �કુમા્્ો પર ઓફર માટ� અર  કર� તેમને વ� ુએક રટરકટ ક�  . 200 રડરકાઉનટ � કંઈ 

રટરકટ ખર��તી વખતે ઓ�  હ્ે તે મ � ્ક્ે. આ ઓફર તમામ ્ોના તમામ ર�વસો પર પમો્નલ રટરકટસની ઉપલબધતા પર લા� ુથ્ે. 

3. મરહનામા ંઓફર વ�મુા ંવ� ુબે વખત મે વી ્કા્ે. 

4. ઓફર બ�ક દારા લબંાવવામા ંન આવે તો ��ન 2015 �ધુી માન્ રહ�્ ે. 

ઓફ્ન્ શ્તો અનમ િનય્ો 

1. આ ઓફર માત �ધુવાર� ખર��વામા ંઆવતી રટરકટ માટ� જ માન્ ગણા્ે. 

2. આ ઓફર �તગાત િનઃ�લુક રટરકટની રક�મત  . 200થી વ� ુન હો્. 

3. એક િનઃ�લુક રટરકટની મહ�મ સખં્ા પિત ટાન્ે�્ન પિત માન્ કાડા દારા પાપત કર� ્કા્ે. આ ઓફરમા ંએક સપતાહમા ંમાત એક ટાન્ે�્ન 

માન્ છે. 

4. સફ  આરબીઆઈ બ�ક રટટ�િન્મ રડલાઈટ કાડાના કાડામેેબસા �મણે એક િનઃ� �લક રટરકટ આ ઓફર �તગાત મે વી હો્ તેમણે સમાન ખર���ના 

વ્વહારમા ંઓછામા ંઓછ� એક વ �ણા રક�મતની રટરકટ ખર��વી પડ્ે ક� �ના માટ� �કુવણી કરવાની રહ�્ ે. 

5. ઓફર ભારતના એ તમામ િસનેમા માટ� રટરકટ �રુક�ગમા ંલા� ુથ્ે �્ા ં� �કમા્્ો દારા રટરકટસ � �ક થઈ ્ક� છે. 



6. કોઈ રકરસામા ંજો તમે રડરકાઉનટ માટ� અર  કર� હો્ પણ કોઈ કારણસર ટાન્�ે્ન ન થઈ ્ક� તો રડરકાઉનટ મે વવા માટ� 20 િમિનટ રાહ જો્ા 

પછ� ફર� પ્તન કરો. 

7. તમામ RBL બ�ક રટટ�િન્મ રડલાઈટના કાડામેેબસાને સલાહ આપવામા ંઆવે છે ક� આ ઓફર મે વતા પહ�લા in.bookmyshow.com પર � �ક મા્ ્ો 

ની લા� ુપડતી ્રતો અને િન્મો ચકાસી લો. 

8. એકવખત રટરકટ ઓનલાઈન ખર��વામા ંઆવે ત્ાર� તે�ુ ંવેચાણ થઈ ગ્ે�ુ ં ગણા્ે અને  તેને ર� કર� ્કા્ે નહ�, તે�ુ ંરરફંડ આપવામા ંઆવ્ે 

નહ� ક� બ�લી આપવામા ંનહ� આવે. 

9. કાડામેેબસા માટ� આવશ્ક છે ક� તેઓ ઓનલાઈન વ્ય�તગત મારહતી અને કાડાની િવગતો રટરકટ � �ક મા્ ્ો દારા ખર��વા માટ� આપે.  

10. આ ઓફર અન્ કોઈ ઓફર/રડરકાઉનટ/પમો્નસ સાથે જોડ� ્કા્ે નહ�. 

11. RBL બ�ક કોઈપણ કાડામેેબસાને કોઈ પણ પકાર�ુ ંકોઈ �કુસાન ક� કોઈ હાિન � �કમા્્ોની સેવા પ્ાાપત ર�તે મે વવામા ંથા્ ક� તેમા ંકોઈ કિતથી 

સમર્ા સ�ા્ તો એ માટ� જવાબ�ાર ક� �કુસાન સહન કરવાને પાત નથી. 

12. RBL બ�ક રટટ�િન્મ રડલાઈટ કાડામેેબસા ઓફરના બ�લામા ંકોઈ વ તર ક� લાભ મે વી ્ક્ે નહ�. ઓફસા બ�લી આપવામા ંનહ� આપે ક� તેની 

રોકડ રકમ આપવામા ંનહ� આવે.  

13. RBL બ�ક રટટ�િન્મ રડલાઈટ કાડામેેબસા આ ઓફર માટ� કોઈ ર�તે બાધ્ નથી. કોઈપણ કાડામેેબર રવેેછાએ તેમા ંસામેલ થઈ ્ક� છે. � �કમા્્ો 

ઓફરની વણાવા્ેલી તમામ સેવા વ �ર� પાડવા માટ� પ્ાસ કર્ે પણ કાડામેેબર � �કમા્્ો ક� RBL િવ�ુદ કોઈ �ાવો કર� ્ક્ે નહ�, � એવા 

સજંોગોમા ંપણ લા� ુપડ્ે ક� �્ાર� ઓફસા વણાવ્ા પમાણે આપવામા ંઆવી હો્ ક� ન આવી હો્ ( તે પછ� કોઈ કિતથી પ�ાન ન થઈ ્ક� હો્, 

� �કમા્્ો અથવા RBL તરફથી અવગણના થઈ હો્ તો પણ તેમા ંઆ લા� ુપડ� છે.) 

14. RBL બ�ક કોઈ ર�તે ક� ગમે તે ર�તે થતા �કુસાન ક� હાિન ક� �ાવા માટ� જવાબ�ાર નથી ક� �મા ં� �કમા્્ો તરફથી ઓફર વ �ર� કરવા �ગે કોઈ 

િનપફ તા ક� ઈનકાર થા્ અથવા આ ઓફર �તગાત અપાતા લાભો કોઈ કારણોસર આપવામા ંઆવ્ા ન હો્. 

15. RBL બ�કને આ ઓફરની કોઈપણ ્રત ક� િન્મ પાછા ખ�ચવાનો ક� તેમા ંફ�રફારનો સવં �ણા અિધકાર કોઈપણ સમ્ે અને કોઈ નોરટસ આપ્ાન િવના 

કર� ્કવાનો અિધકાર છે. 

16. આ ઓફર માત  ત્ાર� જ મે વી ્કા્ે �્ાર� કાડા હાલ�ુ ંજ હો્ અને તે ઓફર મે વતી વખતે સાર� યરથિતમા ંહો્. 

17. ઓફર અથવા િન્મો અને ્રતોને લગતા કોાપણ િવવા�ો ફ�ત �ુબંઈમા ંરહ�લી કોટાસ ના ન્ા્કેતને આધીન રહ�્ ે. જો કોઈ િવવા� હો્ તો તે 

આ�બ�ટ�્ન એનડ કોનસાઈલે્ન એ�ટ, 1996 (આ તાર�ખ �ધુી �ધુારા �જુબ) ની જોગવાાઓ �જુબ સચંાલન થ્ે.   

18. એવા રકરસામા ંક� �્ાર� ઓફર, આ ્રતો  અને િન્મો ક� તેનો કોઈ રહરસો લા� ુપડતા કા્�ા �તગાત પિતબિંધત ક� તેના મનાઈ હ્ે તો ઓફર 

અને/અથવા ્રતો અને િન્મો (� કંઈ પણ હો્ તે)મા ંકા્�ા અ�સુારની જ રર્ાત પમાણે ફ�રફાર થઈ ્ક� છે. 

19. ઓફરની ્રતો અને િન્મો કાડા મેેબર કરાર ઉપરાતં લા� ુપડ� છે, તેની  અવે  ક� અવગણના આથી થતી નથી. 

29.2. ઓફ્ 2  

1. 5 ટકા વ તર �ધુવાર� �બગ બા્ારમા ંખર��� કરવાથી પાપત કર� ્કા્ે. એક મરહનામા ંમહ�મ 1000 રરવોકા ાસ પોઈનટસ પાપત કર� ્કા્ે. ગાહક 

તેના િવકલપમા ં2000 રરવોકા ાસ પોઈનટસ �બગ બા્ારના  . 500ના વાઉચર દારા પરરવિત�ત કર� ્ક� છે. 

2. ઓફર માન્ રહ�્ ેઃ ઓફર બ�ક દારા િવર�તૃ કરવામા ંન આવે ત્ા ં�ધુી ��ન  2016 �ધુી માન્ રહ�્ ે. 

 ોગા્ન્ શ્તો અનમ િનય્ો 

1. કાડામેેબર ક� �ઓ પલેટ�નમ કાડાનો ઉપ્ોગ �ધુવાર� �બગ બા્ારમાથંી ખર��� કરવા માટ� કર� છે તેઓ �ર�ક  . 100ના ખચા માટ� 20 રરવોડા 

પોઈનટસ મે વી ્ક� છે.  

2. મરહનામા ંવ�મુા ંવ� ુ1000 પોઈનટસ પાપત કર� ્કા્ે. એક મરહનો એક �બ�લ�ગ સાઈકલ પમાણે ગણા્ે. 

3. RBL કોઈ ર�તે �બગ બા્ાર દારા અપાતી સિવ�સમા ંખામી ક� સમર્ા કોઈ ર�તે હો્ અને તેનાથી કોઈપણ �કુસાન ક� કંઈપણ હાિન કોઈ કાડામેેબરને 

થા્ તો તેના માટ� જવાબ�ાર નથી ક� �કુસાન સહન કરવાને પાત નથી. 

4. RBL બ�ક રટટ�િન્મ રડલાઈટ કાડા મેેબસા ઓફર મે વવાના બ�લામા ંકોઈ વ તર ક� લાભ મે વી નહ� ્ક�. ઓફસા બ�લી ્કા્ે નહ� અથવા તેના 

બ�લામા ંરોકડ રકમ મે વી ્કા્ે નહ�. 

5. RBL બ�ક રટટ�િન્મ રડલાઈટ કાડા મેેબસા ક� �ઓ આ ઓફર સાથે કોઈપણ ર�તે સામેલ થવા માટ� બાધ્ નથી. કાડામેેબર રવેેછાએ જ તેમા ંસામેલ 

થઈ ્ક� છે. �બગ બા્ાર ઓફસા વણાવ્ા પમાણે �િુનિ�ત કરવા પ્ાસ કર્ે પણ કાડામેેબસા કોઈ �ાવો ક� વ તર RBL િવ�ુદ કર� ્ક� નહ� અને એ 

ત્ાર� પણ �્ાર� ઓફસા વ �ર� પાડવામા ંઆવે ક� ન વ �ર� પાડવામા ંઆવે. (પછ� તે કોઈ �બગ બા્ાર ક� RBL બ�કની અવગણના ક� કિતના કારણે હો્ તો 

પણ લા� ુપડ� છે.) 

6. � કોઈ વ્ય�ત આ ઓફર મે વે છે તેમણે આ ્રતો અને િન્મો  રવીકારવા પડ્ે. 

7. RBL બ�ક આ ઓફરની કોઈપણ ્રતો અને િન્મોને કોઈપણ સમ્ે કોઈ નોરટસ િવના પાછ� ખ�ચવાનો અને /અથવા બ�લવાનો સવં �ણા અિધકાર છે. 



8. જો કાડા હાલ�ુ ંહ્ે અને ઓફર મે વતી વખતે સાર� યરથિતમા ંહ્ે માત ત્ાર�જ આ ઓફર મે વી ્કા્ે. 

9. કોઈપણ ઓફરને લગતો િવવા� ક� ્રતો-િન્મો �ગેના િવવા� માત �ુબંઈની કોટાના ન્ા્કેતને સબંિંધત રહ�્ ે. � કોઈ પણ િવવા� હ્ે તો તે 

પોિવ્નસ ઓફ આબ�ટ�્ન એનડ કનસાઈલે્ન એ�ટ, 1996 �તગાત અ�ુ્ ાિસત થ્ે. (તેના �ધુારાની તાર�ખ �ધુી) 

10. એવા રકરસામા ંક� �્ાર� ઓફર, આ ્રતો  અને િન્મો ક� તેનો કોઈ રહરસો લા� ુપડતા કા્�ા �તગાત પિતબિંધત ક� તેના મનાઈ હ્ે તો ઓફર 

અને/અથવા ્રતો અને િન્મો (� કંઈ પણ હો્ તે)મા ંકા્�ા અ�સુારની જ રર્ાત પમાણે ફ�રફાર થઈ ્ક� છે. 

11. ઓફરની ્રતો અને િન્મો કાડા મેેબર કરાર  ઉપરાતં લા� ુથ્ે, એ તેની  અવે મા ંનથી ક� તેની અવગણના કર� ્કા્ે નહ�. 

29.3 ઓફ્ 3 

1. �ધુવાર� ડોિમનો્ / િપ્ા હટમાથંી ખર��� કરવામા ંઆવે તો 10% વ તર મે વી ્કા્ે. મરહનામા ંમહ�મ રરવોકા ાસ પોઈનટસ આ પમો્નમા ં

1000 પાપત કર� ્કા્ે.  

2. ઓફર માન્ રહ�્ ેઃ ઓફર ��ન 2016 �ધુી માન્ ગણા્ે.  

 ોગા્ના શ્તો અનમ િનય્ો 

1. કાડામેેબસા ક� �ઓ તેમના કાડાનો ઉપ્ોગ ડોિમનો્/િપ્ા હટમાથંી �ધુવાર� ખર��� કરવા માટ� કર� તેમને �ર  . 100ના ખચા પર 40 રરવોડા 

પોઈનટસ મે વી ્કા્ે.  

2. મહ�મ 1000 રરવોડા પોઈનટસ મરહના �રિમ્ાન મે વી ્કા્ે, એક મરહનો એટલે એક �બલ�ગ સાઈકલ ગણા્ે. 

3. RBL બ�ક ડોિમનો્/િપ્ા હટ દારા અપાતી સેવાઓમા ંકોઈ કિત ક� ખામી માટ� ક� તેનાથી કાડામેેબરને થ્ેલા કોઈ �કુસાન ક� હાિન માટ� જવાબ�ાર 

રહ�્ ે નહ�. 

4. RBL બ�ક રટટ�િન્મ રડલાઈટ કાડા મેેબસા ઓફરના બ�લામા ંવ તર / લાભ કોઈપણ રવ પે મે વી ્ક્ે નહ�. ઓફસા બ�લી ્કા્ે નહ� અથવા 

એ માટ� રોકડ રકમ મે વી ્કા્ે નહ�. 

5. RBL બ�ક રટટ�િન્મ રડલાઈટ કાડા મેેબસા કોઈ ર�તે આ ઓફરમા ંસામેલ થવા માટ� બાધ્ નથઈ. તેમા ંરવેેછાએ જ સામેલ થવા�ુ ંરહ� છે. 

ડોિમનો્/િપ્ા હટ ઓફસા વણાવ્ા પમાણે વ �ર� પાડવાના તમામ પ્ાસો કર્ે પરં� ુકાડામેેબસા એ માટ� RBL સામે કોઈ �ાવો કર� ્ક્ે નહ� ક� 

વ તર મે વી ્ક્ે નહ� ( એ પછ� ડોિમનો્/િપ્ા હટ  ક� RBL બ�ક દારા કોઈ કિત ક� અવગણના હો્ તો પણ લા� ુપડ્ે.) 

6. આ ઓફર મે વનાર કોઈપણ વ્ય�તએ આ ્રતો અને િન્મો રવીકારવાના રહ�્ ે. 

7. RBL બ�ક આ ઓફરની કોઈપણ ્રતો અને િન્મોને કોઈપણ સમ્ે કોઈ નોરટસ િવના પાછ� ખ�ચવાનો અને /અથવા બ�લવાનો સવં �ણા અિધકાર છે. 

8. આ ઓફર મે વી ્કા્ે �્ાર� માત જો કાડા હાલ�ુ ંહ્ે અને ઓફર મે વતી વખતે સાર� યરથિતમા ંહ્ે. 

9. કોઈપણ ઓફરને લગતો િવવા� ક� ્રતો-િન્મો �ગેના િવવા� માત �ુબંઈની કોટાના ન્ા્કેતને સબંિંધત રહ�્ ે. � કોઈ પણ િવવા� હ્ે તો તે 

પોિવ્નસ ઓફ આબ�ટ�્ન એનડ કનસાઈલે્ન એ�ટ, 1996 �તગાત અ�ુ્ ાિસત થ્ે. (તેના �ધુારાની તાર�ખ �ધુી). 

10. એવા રકરસામા ંક� �્ાર� ઓફર, આ ્રતો  અને િન્મો ક� તેનો કોઈ રહરસો લા� ુપડતા કા્�ા �તગાત પિતબિંધત ક� તેના મનાઈ હ્ે તો ઓફર 

અને/અથવા ્રતો અને િન્મો (� કંઈ પણ હો્ તે)મા ંકા્�ા અ�સુારની જ રર્ાત પમાણે ફ�રફાર થઈ ્ક� છે. 

11. ઓફરની ્રતો અને િન્મો કાડા મેેબર કરાર  ઉપરાતં લા� ુથ્ે, એ તેની  અવે મા ંનથી ક� તેની અવગણના કર� ્કા્ે નહ�. 

29.4 ઓફ્ 4 

કાડા ઈર� ુથ્ાના 60 ર�વસની ��ર પથમ રવાઈપ કરવામા ં2000 રરવોડા પોઈનટસ મે વો. 60 ર�વસમા ં . 10000 ક� તેથી વ�નુા ખચા માટ�  

વધારાના 1000 રરવોડા પોઈનટસ મે વો. 

શ્તો અનમ િનય્ો: 

1. પમો્નલ રરવોકા ાસ તમામ ટાન્ે�્નસ પર મે વી ્કા્ે � કાડામેેબર કરારમા ંિનર�ાપટ છે એ પમાણ ેરરવોકા ાસ ગણા્ે. 

2. ખચાની ગણતર� મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ/એસોસીએ્ન (�મક� િવ્ા/મારટર કાડા) દારા અપા્ેલી તાર�ખ અ�સુાર થ્ે. RBL બ�ક મચાનટ 

એરટા્બલ્મેનટસ દારા ન�ધા્ેલી ટાન્ે�્ન તાર�ખ અને � વખતે ટાન્ે�્ન થ�ુ ંએ વારતિવક તાર�ખ વેચે ફ�રફાર હો્ તો જવાબ�ાર ગણા્ે નહ�. 

3. કાડાના પથમવારના ઉપ્ોગ પછ�ના 30 ર�વસમા ંપમો્નલ રરવોકા ાસ પોઈનટસ ક�રડટ કાડા એકાઉનટમા ંજમા થ્ે.  

4. RBL બ�ક RBL રટટ�િન્મ રડલાઈટ કાડા (કાડા) સાથેની કોઈપણ ઓફર/તમામ ઓફસા ગમે ત્ાર� અગાઉ નોરટસ આપ્ા િવના વધારવા ક� બધં કરવાનો 

અિધકાર ધરાવે છે. 

5. RBL આ તમામ ક� તેના કોઈ રહરસામા ં્રતો અને િન્મોમા ંઉમેરો/ફ�રફાર/િવકલપ/પરરવતાન ક� કોઈ િવિવધતા ક� � કાડા સાથે આપવામા ંઆવે છે 

તે સમ્ાતંર� અન્ ઓફસા દારા ક� સમાન ક� ફ�રફાર કરા્ેલી ક� ર� કરા્ેલી ઓફર દારા કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે અથવા ઉ�ત ઓફસાને એકસાથે 

પાછ� ખ�ચી લેવાનો અિધકાર ધરાવે છે. 



6. આ કાડા સાથેની ઓફરના કારણે ક� તેના �ગે જો કોઈ િવવા� સ�ા્ ક� તેને સલંગન કોઈ સમર્ા હો્ તો તે �ુબંઈમા ંકોેપીનનટ 

કો�ાાસ/રટબ�નુલસના ખાસ ન્ા્કેતને સલંગન  રહ�્ ે પછ� ભલે િવવા� અન્ પ��્ની કો�ાાસ અને ટ�બ�નુલસમા ંક� તેને સલંગન ક� સમાન  ન્ા્કેતમા ં

સામેલ હો્. 

7. માન્ કાડા પર કર�લા માન્ ખચા માટ� કાડામેેબરને ર�વોડા પોઈનટસ આપવામા ંઆવ્ે. વ�મુા ંકાડામેેબર �ઓ તેમના કાડા પેમેનટસ માટ� 

અિન્િમત નરહ હો્ તેઓ જ ર�વોડા પોઈનટસ માટ� પાત બન્ે. � ચાજ�સ પછ�થી પાછા વા વામા ંઆવ્ા હો્ તેના માટ� ર�વોડા પોઈનટસ જમા નરહ 

થા્.   

8. જો � તે તાર�ખે કાડા પરત ખ�ચી લેવા�ુ ંહો્ ક� ર� થ�ુ ંહો્ તો રરવોડા પોઈનટસ�ુ ંરરડેપ્ન ક� સચં્ કર� ્કા્ે નહ� ક� જો કાડામેેબર�ુ ંખા� ુ ં

અિન્િમત હો્ અથવા તો જો તેમા ંRBL કાડા મેેબર એગીમેનટ RBL બ�કના રરવોડા પોઈનટસની ગણતર� પમાણેની િવગત કાડામેેબસા માટ� �િતમ, 

િનણાા્ક અને બાધ્ ગણા્ે અને તેના �ગે કોઈ િવવા� ક� પ્ો ચલાવી લવેામા ંઆવ્ે નહ� અને રપપટ કિતના રકરસામા ંબચાવ ક� રવીકાર કરા્ે 

નહ�. 

9. ઓફરની ્રતો અને િન્મો કાડા મેેબર કરાર  ઉપરાતં લા� ુથ્ે, એ તેની  અવે મા ંનથી ક� તેની અવગણના કર� ્કા્ે નહ�. 

10. કાડામેેબર દારા કાડાના ઉપ્ોગને આ ્રતો અને િન્મોનો રવીકાર ગણા્ે � કાડામેેબર એગીમેનટ ઉપરાતં રહ�્ ે � કાડાને લા� ુથા્ છે અને 

કાડામેેબર� એ સમજણ મે વવાની રહ�્ ે અને સમાન પકાર� તેને  બીન્રતી ર�તે વ ગી રહ�વા�ુ ંરહ�્ ે. આ ઓફર તો જ માન્ ગણા્ે જો કાડા સાર� 

યરથિતમા ંહો્ અને લ�તુમ પેમેનટ બાક� હો્ તો તે અમારા �ધુી તેની ડં ુડ�ટ અગાઉ પેમેનટ પાપત થ�ુ ંજોઈએ. 

29.5 ઓફ્ 5 એિન્સર્� ઓફ્  

કાડામેેબર જો તે/તેણીના કાડા દારા  . 100000 ક� તેથી વ�નુો ખચા કર� તો તે/તેણીને રરન�અુલ ફ�્  . 750/- માથંી �યુ�ત મ � ્ક� એમ છે. આ 

ઉપરાતં કાડામેેબર  . 120000 ક� તેથી વ�નુો ખચા કાડા દારા કર� છે તો તેમને  . 1000�ુ ં�ગરટ વાઉચર મ ે છે. 

1. પથમ �બલ જનર�્નની તાર�ખથી 12 મરહનાને િવચારણાના વષા તર�ક� વ્ાખ્ાિ્ત કરવામા ંઆવ્ે.  

2. મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ/એસોસીએ્ન  (�મક� મારટરકાડા) દારા અપા્ેલી ટાન્ે�્ન તાર�ખના આધાર� ખચાની ગણતર� કરવામા ંઆવ્ે. 

3. જો મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ � ટાન્ે�્ન તાર�ખ આપે તે �્ાર� ટાન્ે�્ન થ�ુ ંતેની વારતિવક તાર�ખ કરતા તે અલગ હો્ તો એ માટ� RBL બ�ક 

જવાબ�ાર નથી. 

4. માન્ ખર��� �લુ્ તમામ ઈએમઆઈ ક� � ક�રડટ કાડા પરની લોન, ડા્લ એન  ઈએમઆઈ, બેલનેસ કનવ્ાન અને બેલેનસ ટાનસફર પોગાેસ, ક�્ 

િવથડોઅલસ, ફ�, ચાજ�સ અને સિવ�સ ટ��સથી અલગ હ્ે. 

5. કોઈ િવવાર�ત ટાન્ે�્નને માન્ ખર�� �લુ્ ગણતર� માટ� િવચારણામા ંલઈ ્કા્ે નહ�. મચાનટ રરફંડસને માન્ ખર�� �લુ્ની ગણતર�મા ં

નકારાતમક એડજરટમેનટ તર�ક� િવચારવામા ંઆવ્ે. 

6. �ગરટ વાઉચરને અમાર� વેબસાઈટ www.rblbank.com પર ઉપલબધ વાઉચસાની શેણીમાથંી પસ�ં કર� ્કા્ે. 

30  RBL મ�ક �દલહ� ડ�્ડ�િ્લ �કક�ે ક��ડે કાડર  ોગા્ન્ શ્તો અનમ િનય્ોઃ 

 ઓફર 1 

 પોગામની િવગતોઃ ડાઈન�ગ, એર ટાવેલ અને હોટ�લસમા ં �ર�ક  . 100ના ખચા માટ� 4 રનસ મે વો. 

 શ્તો અનમ િનય્ો: 

1. ડાઈન�ગ, એર ટાવેલ અને હોટ�લસ રટોસાની ઓ ખ મારટરકાડાએ  અલોટ કર�લા એમસીસી (મચાનટ ક�ટ�ગર� કોડસ) દારા કરવામા ંઆવ્ે. મારટર કાકા ાસ 

દારા ડાઈન�ગ, એર ટાવેલ અને હોટ�લસ રટોસા માટ� અસાઈનડ એમસીસી �તગાત ��ુ ર રટડા ન હો્ એવા મચાનટ આઉટલેટસ/લ�નચાઈસી્માથંી 

ખર���ના રરવોડા પોઈનટસ આપવા માટ� RBL બ�ક જવાબ�ાર નથી. 

2. કાડા પર �ર�ક  . 100 ના ખચા માટ� 2 રરવોડા પોઈનટ મારટરકાડા કાડામેેબર દારા ડાઈન�ગ, એર ટાવેલ અને હોટ�લસ રટોસા માટ� અસાઈનડ એમસીસી 

�તગાત મચાનટ આઉટલેટસ ર રટડા નથી તેમાથંી મે વી ્કા્ે. 

3. ‘મરહનો’ એટલે કાડાને અસાઈનડ રટ�ટમેનટ �બલ�ગ સાઈકલ તર�ક� વ્ાખ્ાિ્ત કર� ્કા્ે. 

4. મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ/એસોસીએ્ન દારા અપા્ેલી પોરટ�ગ તાર�ખના આધાર� ખચાની ગણતર� કરવામા ંઆવ્ે (�મક� િવ્ા/મારટર કાડા). જો 

મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ � ટાન્ે�્ન તાર�ખ આપે તે �્ાર� ટાન્ે�્ન થ�ુ ંતેની વારતિવક તાર�ખ કરતા તે અલગ હો્ તો એ માટ� RBL બ�ક 

જવાબ�ાર નથી. 

5. RBL બ�ક ડ�ર ડ�િવલ કાડા (કાડા) સાથેની RBL  દારા અપાતી કોઈપણ / તમામ ઓફસાને સમ્ાતંર� અગાઉથી કોઈ લ�ેખત ક� અન્ ર�તે નોરટસ આપ્ા 

િવના આગ  વધારવા ક� બધં કરવાનો વ �ણા અિધકાર છે. 

6. RBL બ�ક સમ્ાતંર� કાડા સાથે અપાતી ઓફસાને અ�કુ �્ે અથવા સવંણુાપણ ેબ�લવાનો ક� આ ્રતો અને િન્મોમા ંઉમેરો/િવકલપ/બ�લાવ/ફ�રફાર 

ક� િવિવધતા લાવવાનો ક� � બ�લા્ેલી ક� ર� કરા્ેલી ઓફસાને સમાન હો્ ક� ન હો્ ક� પરત લેવાઈ હો્ ક� સવં �ણા ઓફરમા ંકર� ્કા્ તે માટ�નો 

અિધકાર ધરાવે છે. 



7. ઓફરને લગતી તમામ બાબતોમા ંRBLનો  િનણા્ �િતમ અને તમામ ર�તે બાધ્ રહ�્ ે. 

8. જો કોઈ િવવા�, આ કાડા સાથેની ઓફરના કારણે ક� તેના �ગ ેસ�ા્ ક� તેને સલંગન કોઈ સમર્ા હો્ તો તે �ુબંઈમા ંકોેપીનનટ કો�ાાસ/રટબ�નુલસના 

ખાસ ન્ા્કેતને સલંગન  રહ�્ ે પછ� ભલે િવવા� અન્ પ��્ની કો�ાાસ અને ટ�બ�નુલસમા ંક� તેને સલંગન ક� સમાન  ન્ા્કેતમા ંસામેલ હો્. 

9. માન્ કાડા પર માન્ ખચા કરા્ેલ �ર માટ� કાડામેેબરને રનસ આપવામા ંઆવ્ે. માત એવા કાડા મેેબસા ક� �ઓ કાડા પેમેનટ �ગે કોઈ ર�તે 

અિન્િમત નથી તેઓ રનસ માટ� ્ોગ્તાપાપત ગણા્ે. રનસ એ ચાા�સ પર નહ� મ ે � પછ� ઉલટાઈને લા� ુથતા હો્. 

10. ઓફર �તગાત લાભ ક� એ િસવા્ કાડાના ઉપ્ોગથી કોઈ  ર�તે અન્ લાભ મે વવા માટ� જો કોઈ વ્ય�ત છેતરપ�ડ�ની કોિ્્ કર� તો RBL બ�કને એ 

વ્ય�તને ઓફરના તમામ લાભોથી વ�ંચત કરવા તેને અ્ોગ્ ઠ�રવવાનો અિધકાર છે. 

11. જો � તે તાર�ખે કાડા પરત ખ�ચી લેવા�ુ ંહો્ ક� ર� થ�ુ ંહો્ તો રરવોડા પોઈનટસ�ુ ંરરડેપ્ન ક� સચં્ કર� ્કા્ે નહ� ક� જો કાડામેેબર�ુ ંખા� ુ ં

અિન્િમત હો્ અથવા તો જો તેમા ંRBL કાડા મેેબર એગીમેનટ RBL બ�કના રરવોડા પોઈનટસની ગણતર� પમાણેની િવગત કાડામેેબસા માટ� �િતમ, 

િનણાા્ક અને બાધ્ ગણા્ે અને તેના �ગે કોઈ િવવા� ક� પ્ો ચલાવી લવેામા ંઆવ્ે નહ� અને રપપટ કિતના રકરસામા ંબચાવ ક� રવીકાર કરા્ે 

નહ�. 

12. ઓફરની ્રતો અને િન્મો કાડા મેેબર કરાર  ઉપરાતં લા� ુથ્ે, એ તેની  અવે મા ંનથી ક� તેની અવગણના કર� ્કા્ે નહ�. 

13. કાડામેેબર દારા કાડાના ઉપ્ોગને આ ્રતો અને િન્મોનો રવીકાર ગણા્ે � કાડામેેબર એગીમેનટ ઉપરાતં રહ�્ ે � કાડાને લા� ુથા્ છે અને 

કાડામેેબર� એ સમજણ મે વવાની રહ�્ ે અને સમાન પકાર� તેને  બીન્રતી ર�તે વ ગી રહ�વા�ુ ંરહ�્ ે. આ ઓફર તો જ માન્ ગણા્ે જો કાડા સાર� 

યરથિતમા ંહો્ અને લ�તુમ પેમેનટ બાક� હો્ તો તે અમારા �ધુી તેની ડં ુડ�ટ અગાઉ પેમેનટ પાપત થ�ુ ંજોઈએ. 

14. કોઈ વ્ય�ત આ ઓફરનો લાભ મે વે તો તેને રવીકાર કરવા તે આ ્રતો અને િન્મોને  વાચંી લે, સમ  લે અને રવીકાર કર�. 

15. આ ઓફરની કોઈ  ્રતો અને  િન્મોમાથંી કોઈ  જો કોઈ કા્�ા અ�સુાર ગેરકા્��, પિતબિંધત ક� લા� ુકર� ્કા્ તેમ ન હો્ તો તે એવી કોઈ 

ગેરકા્��સરતા, પિતબધં, ક� લા� ુન કર� ્કા્ એ માટ� ક� ર� કરવાને લા્ક પ�િૃત ન થા્ એ માટ� તેને આ બાક�ની ્રતો અને િન્મોને અમાન્ 

ન બનાવતા �બનઅસરકારક કરવામા ંઆવ્ે. 

ઓફ્ 2:  

વષફ �ર�ક  . 100,000 ની ખર��� પર એક િવક�ટ મે વો. 

1. વષાને પથમ �બલ જનર�્નની તાર�ખથી 12 મરહના તર�ક� વ્ાખ્ાિ્ત કરા્ે 

2. કાડામેેબર 12 મરહનાના એક વષામા ંમહ�મ 10 િવક�ટનો રકોર કર� ્ક� છે. 

3. િવક�ટને વાઉચર માટ� રરરડેડ કર� ્કા્ે અને રરવોડા ક�ટ�લોગમાથંી અન્ �ગર�ા માટ� રરરડેડ કર� ્કા્ે. 

4. ઉ�ત સમ્ માટ� પાઈમર� અને વધારાના કાડા �તગાત �બલ પા�પત સાથેના કરા્ેલા ખચાને િવચારણામા ંલેવા્ે. 

5. િવક�ટ માટ�  માન્ ખર�� �લુ્મા ંતમામ ઈએમઆઈ ટાન્ે�્નસ, ક�્ િવથડોઅલસ, ફ� (જો કોઈ હો્ તો), ચાજ�સ અને સિવ�સ ટ��સ સામેલ નથી. 

6. મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ/એસોસીએ્ન દારા (�મક� િવ્ા/મારટર કાકા ાસ) અપાતી પોરટ�ગ ડ�ટ પર ખચાની ગણતર� િનભાર રહ�્ ે. જો મચાનટ 

એરટા્બલ્મેનટ � ટાન્ે�્ન તાર�ખ આપે તે �્ાર� ટાન્�ે્ન થ�ુ ંતેની વારતિવક તાર�ખ કરતા તે અલગ હો્ તો એ માટ� RBL બ�ક 

જવાબ�ાર નથી. 

7. �ર�ક  . 1 લાખના ખચા�ુ ંિસમા�ચચ વ �ણા ક્ાાના 30 ર�વસમા ંક�રડટ કાડામા ંિવક�ટ ક�રડટ કરવામા ંઆવ્ે. 

8. RBL બ�ક ર�લહ� ડ�રડ�િવલ રકક�ટ કાડા (કાડા) સાથે RBL દારા અપાતી કોઈ/તમામ ઓફસા અગાઉથી લે�ખતમા ંક� અન્ ર�તે નોરટસ આપ્ા િવના સમ્ાતંર� 

આગ  વધારવા ક� ર� કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે. 

9. RBL બ�ક સમ્ાતંર� કાડા સાથે અપાતી ઓફસાને અ�કુ �્ે અથવા સવંણુાપણ ેબ�લવાનો ક� આ ્રતો અને િન્મોમા ંઉમેરો/િવકલપ/બ�લાવ/ફ�રફાર 

ક� િવિવધતા લાવવાનો ક� � બ�લા્ેલી ક� ર� કરા્ેલી ઓફસાને સમાન હો્ ક� ન હો્ ક� પરત લેવાઈ હો્ ક� સવં �ણા ઓફરમા ંકર� ્કા્ તે માટ�નો 

અિધકાર ધરાવે છે. 

10. ઓફરને સલંગન તમામ બાબતોમા ંRBLનો  િનણા્ �િતમ  રહ�્ ે અને તમામ ર�તે બાધ્ રહ�્ ે. 

11. જો કોઈ િવવા�, આ કાડા સાથેની ઓફરના કારણે ક� તેના �ગ ેસ�ા્ ક� તેને સલંગન કોઈ સમર્ા હો્ તો તે �ુબંઈમા ંકોેપીનનટ કો�ાાસ/રટબ�નુલસના 

ખાસ ન્ા્કેતને સલંગન  રહ�્ ે પછ� ભલે િવવા� અન્ પ��્ની કો�ાાસ અને ટ�બ�નુલસમા ંક� તેને સલંગન ક� સમાન  ન્ા્કેતમા ંસામેલ હો્. 

12. માન્ કાડા પર માન્ ખચા કરા્ેલ �ર માટ� કાડામેેબરને િવક�ટ આપવામા ંઆવ્ે. માત એવા કાડા મેેબસા ક� �ઓ કાડા પેમેનટ �ગે કોઈ ર�તે 

અિન્િમત નથી તેઓ િવક�ટ માટ� ્ોગ્તાપાપત ગણા્ે. િવક�ટ એ ચાા�સ પર નહ� મ ે � પછ� ઉલટાઈને લા� ુથતા હો્. 

13. ઓફર �તગાત લાભ ક� એ િસવા્ કાડાના ઉપ્ોગથી કોઈ  ર�તે અન્ લાભ મે વવા માટ� જો કોઈ વ્ય�ત છેતરપ�ડ�ની કોિ્્ કર� તો RBL બ�કને એ 

વ્ય�તને ઓફરના તમામ લાભોથી વ�ંચત કરવા તેને અ્ોગ્ ઠ�રવવાનો અિધકાર છે. 



14. જો � તે તાર�ખે કાડા પરત ખ�ચી લેવા�ુ ંહો્ ક� ર� થ�ુ ંહો્ તો િવક�ટ�ુ ંરરડેપ્ન ક� સચં્ કર� ્કા્ે નહ� ક� જો કાડામેેબર�ુ ંખા� ુ ંઅિન્િમત હો્ 

અથવા તો જો તેમા ંRBL કાડા મેેબર એગીમેનટ RBL બ�કના િવક�ટની ગણતર� પમાણેની િવગત કાડામેેબસા માટ� �િતમ, િનણાા્ક અને બાધ્ ગણા્ે 

અને તેના �ગ ેકોઈ િવવા� ક� પ્ો ચલાવી લેવામા ંઆવ્ે નહ� અને રપપટ કિતના રકરસામા ંબચાવ ક� રવીકાર કરા્ે નહ�. 

15. ઓફરની ્રતો અને િન્મો કાડા મેેબર કરાર  ઉપરાતં લા� ુથ્ે, એ તેની  અવે મા ંનથી ક� તેની અવગણના કર� ્કા્ે નહ�. 

16. કાડામેેબર દારા કાડાના ઉપ્ોગને આ ્રતો અને િન્મોનો રવીકાર માનવામા ંઆવ્ે � કાડામેેબર એગીમેનટ ઉપરાતં રહ�્ ે � કાડાને લા� ુથા્ છે 

અને કાડામેેબર� એ સમજણ મે વવાની રહ�્ ે અને સમાન પકાર� તેને  બીન્રતી ર�તે વ ગી રહ�વા�ુ ંરહ�્ ે. આ ઓફર તો જ માન્ ગણા્ે જો કાડા 

સાર� યરથિતમા ંહો્ અને લ�તુમ પેમેનટ બાક� હો્ તો તે અમારા �ધુી તેની ડં ુડ�ટ અગાઉ પેમેનટ પાપત થ�ુ ંજોઈએ. 

17. કોઈ વ્ય�ત આ ઓફરનો લાભ મે વે તો તેને માનવા માટ� તે આ ્રતો અને િન્મોને  વાચંી લે, સમ  લે અને રવીકાર કર�. 

18. આ ઓફરની કોઈ  ્રતો અને  િન્મોમાથંી કોઈ  જો કોઈ કા્�ા અ�સુાર ગેરકા્��, પિતબિંધત ક� લા� ુકર� ્કા્ તેમ ન હો્ તો તે એવી કોઈ 

ગેરકા્��સરતા, પિતબધં, ક� લા� ુન કર� ્કા્ એ માટ� ક� ર� કરવાને લા્ક પ�િૃત ન થા્ એ માટ� તેને આ બાક�ની ્રતો અને િન્મોને અમાન્ 

ન બનાવતા �બનઅસરકારક કરવામા ંઆવ્ે. 

ઓફ્ 3:   

4000 રનસ અથવા ર�લહ� ડ�રડ�િવલસ મક�નડાઈ્ વાઉચર  . 1000ની રક�મતના ક� રપો�ાાસ એપેરલ વાઉચર  . 1000ની રક�મતના RBL બ�ક ર�લહ� 

ડ�રડ�િવલ રકક�ટ કાડા પરની મેેબર્ીપની ફ� �કુવવાથી મ ્ે. 

શ્તો અનમ િનય્ો  

1. પમો્નસ રનસ કાડા મેેબર કરારમા ં�િુનિ�ત ક્ાા પમાણે રનસ તમામ ટાન્�ે્નસ દારા મે વી ્કો છો. 

2. આ રનસ મેેબર્ીપ ફ� �કુવ્ા પછ� કાડા મેેબસાના એકાઉનટમા ંજમા  થ્ે. 

3. મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ/એસોસીએ્ન (�મક� િવ્ા/મારટરકાડા) દારા અપા્ેલી પોરટ�ગ ડ�ટ પર આધારરત રહ� ખચાની ગણતર� કરવામા ંઆવ્ે. જો 

મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ � ટાન્ે�્ન તાર�ખ આપે તે �્ાર� ટાન્ે�્ન થ�ુ ંતેની વારતિવક તાર�ખ કરતા તે અલગ હો્ તો એ માટ� RBL બ�ક 

જવાબ�ાર નથી. 

4. પમો્નલ રનસ પથમ વખત કાડાના ઉપ્ોગના 30 ર�વસ �રિમ્ાન ક�રડટ કાડામા ંજમા થઈ જ્ે. 

5. RBL બ�ક કોઈપણ અગાઉ નોરટસ લે�ખત ક� અન્ ર�તે આપ્ા િવના RBL બ�ક ર�લહ� ડ�રડ�િવલ રકક�ટ કાડા (કાડા) સાથેની કોઈ / તમામ ઓફસા આગ  

વધારવા ક� ર� કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે. 

6. RBL બ�ક સમ્ાતંર� કાડા સાથે અપાતી ઓફસાને અ�કુ �્ે અથવા સવંણુાપણ ેબ�લવાનો ક� આ ્રતો અને િન્મોમા ંઉમેરો/િવકલપ/બ�લાવ/ફ�રફાર 

ક� િવિવધતા લાવવાનો ક� � બ�લા્ેલી ક� ર� કરા્ેલી ઓફસાને સમાન હો્ ક� ન હો્ ક� પરત લેવાઈ હો્ ક� સવં �ણા ઓફરમા ંકર� ્કા્ તે માટ�નો 

અિધકાર ધરાવે છે. 

7. ઓફરને લગતી તમામ બાબતોમા ંRBLનો િનણા્ �િતમ ગણા્ે અને તમામ ર�તે બાધ્ ગણા્ે. 

8. જો કોઈ િવવા�, આ કાડા સાથેની ઓફરના કારણે ક� તેના �ગ ેસ�ા્ ક� તેને સલંગન કોઈ સમર્ા હો્ તો તે �ુબંઈમા ંકોેપીનનટ કો�ાાસ/રટબ�નુલસના 

ખાસ ન્ા્કેતને સલંગન  રહ�્ ે પછ� ભલે િવવા� અન્ પ��્ની કો�ાાસ અને ટ�બ�નુલસમા ંક� તેને સલંગન ક� સમાન  ન્ા્કેતમા ંસામેલ હો્. 

9. માન્ કાડા પર માન્ ખચા કરા્ેલ �ર માટ� કાડામેેબરને રનસ આપવામા ંઆવ્ે. માત એવા કાડા મેેબસા ક� �ઓ કાડા પેમેનટ �ગે કોઈ ર�તે 

અિન્િમત નથી તેઓ િવક�ટ માટ� ્ોગ્તાપાપત ગણા્ે. રનસ એ ચાા�સ પર નહ� મ ે � પછ� ઉલટાઈને લા� ુથતા હો્. 

10. ઓફર �તગાત લાભ ક� એ િસવા્ કાડાના ઉપ્ોગથી કોઈ  ર�તે અન્ લાભ મે વવા માટ� જો કોઈ વ્ય�ત છેતરપ�ડ�ની કોિ્્ કર� તો RBL બ�કને એ 

વ્ય�તને ઓફરના તમામ લાભોથી વ�ંચત કરવા તેને અ્ોગ્ ઠ�રવવાનો અિધકાર છે. 

11. જો � તે તાર�ખે કાડા પરત ખ�ચી લેવા�ુ ંહો્ ક� ર� થ�ુ ંહો્ તો િવક�ટ�ુ ંરરડેપ્ન ક� સચં્ કર� ્કા્ે નહ� ક� જો કાડામેેબર�ુ ંખા� ુ ંઅિન્િમત હો્ 

અથવા તો જો તેમા ંRBL કાડા મેેબર એગીમેનટ RBL બ�કના િવક�ટની ગણતર� પમાણેની િવગત કાડામેેબસા માટ� �િતમ, િનણાા્ક અને બાધ્ કાડામેેબસા 

માટ� ગણા્ે અને તેના �ગે કોઈ િવવા� ક� પ્ો ચલાવી લેવામા ંઆવ્ે નહ� અને રપપટ કિતના રકરસામા ંબચાવ ક� રવીકાર કરા્ે નહ�. 

12. ઓફરની ્રતો અને િન્મો કાડા મેેબર કરાર  ઉપરાતં લા� ુથ્ે, એ તેની  અવે મા ંનથી ક� તેની અવગણના કર� ્કા્ે નહ�. 

13. કાડામેેબર દારા કાડાના ઉપ્ોગને આ ્રતો અને િન્મોનો રવીકાર માનવામા ંઆવ્ે  � કાડામેેબર એગીમેનટ ઉપરાતં રહ�્ ે � કાડાને લા� ુથા્ છે 

અને કાડામેેબર� એ સમજણ મે વવાની રહ�્ ે અને સમાન પકાર� તેને  બીન્રતી ર�તે વ ગી રહ�વા�ુ ંરહ�્ ે. આ ઓફર તો જ માન્ ગણા્ે જો કાડા 

સાર� યરથિતમા ંહો્ અને લ�તુમ પેમેનટ બાક� હો્ તો તે અમારા �ધુી તેની ડં ુડ�ટ અગાઉ પેમેનટ પાપત થ�ુ ંજોઈએ. 

14. કોઈ વ્ય�ત આ ઓફરનો લાભ મે વે તો તેને માનવા તે આ ્રતો અને િન્મોને  વાચંી લે, સમ  લે અને રવીકાર કર�. 

15. આ ઓફરની કોઈ  ્રતો અને  િન્મોમાથંી કોઈ  જો કોઈ કા્�ા અ�સુાર ગેરકા્��, પિતબિંધત ક� લા� ુકર� ્કા્ તેમ ન હો્ તો તે એવી કોઈ 

ગેરકા્��સરતા, પિતબધં, ક� લા� ુન કર� ્કા્ એ માટ� ક� ર� કરવાને લા્ક પ�િૃત ન થા્ એ માટ� તેને આ બાક�ની ્રતો અને િન્મોને અમાન્ 

ન બનાવતા �બનઅસરકારક કરવામા ંઆવ્ે. 



લ્ગ ઈન્ાઈ્સ અનમ લ્ગ િ િ્લમવસ ્ા �ે શ્તો અનમ િનય્ો 

પોગામની િવગતોઃ લીગ ઈનવાઈટસઃ ર�લહ� ડ�રડ�િવલ કાડામેેબર તર�ક� તમને ખાસ કા ા્કમોમા ંઆમિંતત કરવામા ંઆવ્ે. લીગ િપિવલે સઃ ર�લહ� 

ડ�રડ�િવલ કાડા મેેબર તર�ક� તમે પાટાનર રટોસામાથંી રડરકાઉનટ મે વી ્કો છો. 

શ્તો અનમ િનય્ોઃ 

1. આ  ઓફર માત સામેલ મચાનટ એરટા્બલ્મેનટસ/પોગામ મેનેજસા દારા તમારા માટ� પર�તુ છે. 

2. ઉ�મ પ્ાસોના ભાગ પે લીગ ઈનવાઈટસને આમતંણ આપવામા ંઆવ્ે. RBL બ�ક રપપટ કર� છે ક� પિત ઈવેનટ મ્ાાર�ત સખં્ામા ંઆમિંતતો હ્ે અને 

RBL બ�ક એકમાત બ�ક છે � રટરકટ રડરબસાનો માપ�ંડ ધરાવે છે. 

3. RBL બ�ક ઓફર કરતી નથી, ક� કોઈ ગરંેટ�/વોરંટ� આપતી નથી અને તે ઓફર �તગાત તેની રડ�લવર�, સિવ�સ, ર�ટુ��બલીટ�, મક�નટ�બે�લટ�, 

અવેલે�બ�લટ� ક� ઓફરની �ણુવ�ા અને / અથવા ઓફરમા ંસામેલ પોડ�ટ ક� સેવાઓ�ુ ંપિતિનિધતવ કરતી નથી અને તેનાથી થતા ંકોઈ આિથ�ક 

�કુસાન/હાિન માટ� જવાબ�ાર ક� મ્ાાર�ત નથી પછ� ભલે તે કોઈપણ પકાર�ુ ંગમે તે પકાર�ુ ંહો્.  

4. ઓફરની રડ�લવર�, સિવ�સ, ર�ટુ��બલીટ�, મક��નટ�બ�લટ�, ઉપલબધતા અને �ણુવ�ા �ગે અને /અથવા સેવાઓ ક� � બ�ક �તગાત હો્ તે �ગેના કોઈ 

િવવા� માટ� કોઈ કે�િુનક�્ન કર� ્કા્ે નહ�. 

5. RBL બ�ક કાડા મેેબરને જો પત્ક ક� પરોક ર�તે કોઈપણ પોડ�ટ/સેવાના ઉપ્ોગથી કોઈ �કુસાન/હાિન � કંઈપણ કારણસર થા્ અથવા કોઈ 

વ્ય�તગત ઈ� માટ� જવાબ�ાર નથી. 

6. RBL બ�ક આ ઓફરની કોઈપણ ્રતો અને િન્મોને કોઈપણ સમ્ે કોઈ નોરટસ િવના પાછ� ખ�ચવાનો અને /અથવા બ�લવાનો સવં �ણા અિધકાર છે. 

7. આ ઓફર મે વી ્કા્ે �્ાર� માત જો કાડા હાલ�ુ ંહ્ે અને ઓફર મે વતી વખતે સાર� યરથિતમા ંહ્ે. 

8. ઓફરને લગતી તમામ મેટસા માટ� RBL બ�કનો િનણા્ �િતમ રહ�્ ે અને  એ  તમામ  ર�તે બાધ્ ગણા્ે. 

9. કોઈપણ ઓફરને લગતો િવવા� ક� ્રતો-િન્મો �ગેના િવવા� માત �ુબંઈની કોટાના ન્ા્કેતને સબંિંધત રહ�્ ે. � કોઈ પણ િવવા� હ્ે તો તે 

પોિવ્નસ ઓફ આબ�ટ�્ન એનડ કનસાઈલે્ન એ�ટ, 1996 �તગાત અ�ુ્ ાિસત થ્ે. (તેના �ધુારાની તાર�ખ �ધુી) 

10. એવા રકરસામા ંક� �્ાર� ઓફર, આ ્રતો  અને િન્મો ક� તેનો કોઈ રહરસો લા� ુપડતા કા્�ા �તગાત પિતબિંધત ક� તેના મનાઈ હ્ે તો ઓફર 

અને/અથવા ્રતો અને િન્મો (� કંઈ પણ હો્ તે)મા ંકા્�ા અ�સુારની જ રર્ાત પમાણે ફ�રફાર થઈ ્ક� છે. 

11. ઓફરની ્રતો અને િન્મો કાડા મેેબર કરાર ઉપરાતં લા� ુથ્ે, એ તેની  અવે મા ંનથી ક� તેની અવગણના કર� ્કા્ે નહ�. 

12. વ્ય�ત આ ઓફરનો લાભ મે વે તો તેને માનવા તે આ ્રતો અને િન્મોને  વાચંી લે, સમ  લે અને રવીકાર કર�. 

13. આ ઓફરની કોઈ  ્રતો અને  િન્મોમાથંી કોઈ  જો કોઈ કા્�ા અ�સુાર ગેરકા્��, પિતબિંધત ક� લા� ુકર� ્કા્ તેમ ન હો્ તો તે એવી કોઈ 

ગેરકા્��સરતા, પિતબધં, ક� લા� ુન કર� ્કા્ એ માટ� ક� ર� કરવાને લા્ક પ�િૃત ન થા્ એ માટ� તેને આ બાક�ની ્રતો અને િન્મોને અમાન્ 

ન બનાવતા �બનઅસરકારક કરવામા ંઆવ્ે. 

31  RBL મ�ક પલમ�ેિનય્ �ડલાઈે  કાડર-ઓફ્ શ્તો અનમ િનય્ો  

 શ્તો અનમ િનય્ો 

 મ્લક્  મોનસ 

 કાડર ઈસ  ુથયાના 60 �દ્સ્ા ુફ� ન્ �કુ્ૂ્ અનમ કાડરના ઉપયોગ પ્ 4000 �્્ોડર પોઈમ્સ મ્ળ્ો  

 શ્તો અનમ િનય્ો 

1. બોનસ રરવોડા પોઈનટસ ગાહકના ખાતામા ંમેેબર્ીપ ફ� �કુવા્ા બા� તેમજ કાડા બોડડગ થ્ાના 60 ર�વસમા ંઉપ્ોગ કરા્ા પછ� જમા થ્ે. 

2. ખચાની ગણતર� મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ/એસોસીએ્ન (�મક� િવ્ા/મારટર કાડા) દારા અપા્ેલી તાર�ખ અ�સુાર થ્ે. RBL બ�ક મચાનટ 

એરટા્બલ્મેનટસ દારા ન�ધા્ેલી ટાન્ે�્ન તાર�ખ અને � વખતે ટાન્ે�્ન થ�ુ ંએ વારતિવક તાર�ખ વેચે ફ�રફાર હો્ તો જવાબ�ાર ગણા્ે નહ�. 

3. કાડાના પથમવારના ઉપ્ોગ પછ�ના 30 ર�વસમા ંબોનસ રરવોકા ાસ પોઈનટસ ક�રડટ કાડા એકાઉનટમા ંજમા થ્ે. 

4. RBL બ�ક RBL પલેરટનમ રરવોકા ાસ કાડા (કાડા) સાથેની કોઈપણ ઓફર/તમામ ઓફસા ગમે ત્ાર� અગાઉ નોરટસ આપ્ા િવના વધારવા ક� બધં કરવાનો 

અિધકાર ધરાવે છે. 

5. RBL આ તમામ ક� તેના કોઈ રહરસામા ં્રતો અને િન્મોમા ંઉમેરો/ફ�રફાર/િવકલપ/પરરવતાન ક� કોઈ િવિવધતા ક� � કાડા સાથે આપવામા ંઆવે છે તે 

સમ્ાતંર� અન્ ઓફસા દારા ક� સમાન ક� ફ�રફાર કરા્ેલી ક� ર� કરા્ેલી ઓફર દારા કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે અથવા ઉ�ત ઓફસાને એકસાથે પાછ� 

ખ�ચી લેવાનો અિધકાર ધરાવે છે. 

6. જો કોઈ િવવા�, આ કાડા સાથેની ઓફરના કારણે ક� તેના �ગ ેસ�ા્ ક� તેને સલંગન કોઈ સમર્ા હો્ તો તે �ુબંઈમા ંકોેપીનનટ કો�ાાસ/રટબ�નુલસના 

ખાસ ન્ા્કેતને સલંગન  રહ�્ ે પછ� ભલે િવવા� અન્ પ��્ની કો�ાાસ અને ટ�બ�નુલસમા ંક� તેને સલંગન ક� સમાન ન્ા્કેતમા ંસામેલ હો્. 



7. જો � તે તાર�ખે કાડા પરત ખ�ચી લેવા�ુ ંહો્ ક� ર� થ�ુ ંહો્ તો રરવોડા પોઈનટસ�ુ ંરરડેપ્ન ક� સચં્ કર� ્કા્ે નહ� ક� જો કાડામેેબર�ુ ંખા� ુ ં

અિન્િમત હો્ અથવા તો જો તેમા ંRBL કાડા મેેબર એગીમેનટ RBL બ�કના રરવોડા પોઈનટસની ગણતર� પમાણેની િવગત કાડામેેબસા માટ� �િતમ, 

િનણાા્ક અને બાધ્ ગણા્ે અને તેના �ગે કોઈ િવવા� ક� પ્ો ચલાવી લેવામા ંઆવ્ે નહ� અને રપપટ કિતના રકરસામા ંબચાવ ક� રવીકાર કરા્ે નહ�. 

8. ઓફરની ્રતો અને િન્મો કાડા મેેબર કરાર  ઉપરાતં લા� ુથ્ે, એ તેની  અવે મા ંનથી ક� તેની અવગણના કર� ્કા્ે નહ�. 

9. કાડામેેબર દારા કાડાના ઉપ્ોગને આ ્રતો અને િન્મોનો રવીકાર માનવામા ંઆવ્ે � કાડામેેબર એગીમેનટ ઉપરાતં રહ�્ ે � કાડાને લા� ુથા્ છે 

અને કાડામેેબર� એ સમજણ મે વવાની રહ�્ ે અને સમાન પકાર� તેને  બીન્રતી ર�તે વ ગી રહ�વા�ુ ંરહ�્ ે. આ ઓફર તો જ માન્ ગણા્ે જો કાડા 

સાર� યરથિતમા ંહો્ અને લ�તુમ પેમેનટ બાક� હો્ તો તે અમારા �ધુી તેની ડં ુડ�ટ અગાઉ પેમેનટ પાપત થ�ુ ંજોઈએ. 

 

આ ઓફર તો જ માન્ ગણા્ે જો કાડા સાર� યરથિતમા ંહો્ અને લ�તુમ પેમેનટ બાક� હો્ તો તે અમારા �ધુી તેની ડં ુડ�ટ અગાઉ પેમેનટ પાપત થ�ુ ંજોઈએ. 

ફન વીકએનડસઃ વીકએનડના તમામ ખચા પર 2x રરવોડા પોઈનટસ મે વી ્કા્ે 
 
શ્તો અનમ િનય્ો 

 
1. 2x રરવોડા અથાાત 2 ગણા રરવોડા પોઈનટસ. ગાહક વીકએનડમા ં�ર�ક  . 100ના ખચા પર 4 રરવોડા પોઈનટ મે વી ્ક� છે.  

2. વીકએનડને માત ્િનવાર અને રિવવાર તર�ક� જ વ્ાખ્ાિ્ત કરા્ છે. 

3. ખચાની ગણતર� મચાનટ એરટા્બલ્મેનટ/એસોસીએ્ન (�મક� િવ્ા/મારટર કાડા) દારા અપા્ેલી તાર�ખ અ�સુાર થ્ે. RBL બ�ક મચાનટ 

એરટા્બલ્મેનટસ દારા ન�ધા્ેલી ટાન્ે�્ન તાર�ખ અને � વખતે ટાન્ે�્ન થ�ુ ંએ વારતિવક તાર�ખ વેચે ફ�રફાર હો્ તો જવાબ�ાર ગણા્ે નહ�. 

4. RBL બ�ક RBL પલેરટનમ રરવોકા ાસ કાડા (કાડા) સાથેની કોઈપણ ઓફર/તમામ ઓફસા ગમે ત્ાર� અગાઉ નોરટસ આપ્ા િવના વધારવા ક� બધં કરવાનો 

અિધકાર ધરાવે છે. 

5. RBL આ તમામ ક� તેના કોઈ રહરસામા ં્રતો અને િન્મોમા ંઉમેરો/ફ�રફાર/િવકલપ/પરરવતાન ક� કોઈ િવિવધતા ક� � કાડા સાથે આપવામા ંઆવે છે તે 

સમ્ાતંર� અન્ ઓફસા દારા ક� સમાન ક� ફ�રફાર કરા્ેલી ક� ર� કરા્ેલી ઓફર દારા કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે અથવા ઉ�ત ઓફસાને એકસાથે પાછ� 

ખ�ચી લેવાનો અિધકાર ધરાવે છે. 

6. જો કોઈ િવવા�, આ કાડા સાથેની ઓફરના કારણે ક� તેના �ગ ેસ�ા્ ક� તેને સલંગન કોઈ સમર્ા હો્ તો તે �ુબંઈમા ંકોેપીનનટ કો�ાાસ/રટબ�નુલસના 

ખાસ ન્ા્કેતને સલંગન  રહ�્ ે પછ� ભલે િવવા� અન્ પ��્ની કો�ાાસ અને ટ�બ�નુલસમા ંક� તેને સલંગન ક� સમાન  ન્ા્કેતમા ંસામેલ હો્. 

7. માન્ કાડા પર કર�લા માન્ ખચા માટ� કાડામેેબરને ર�વોડા પોઈનટસ આપવામા ંઆવ્ે. વ�મુા ંકાડામેેબર �ઓ તેમના કાડા પેમેનટસ માટ� અિન્િમત 

નરહ હો્ તેઓ જ ર�વોડા પોઈનટસ માટ� પાત બન્ે. � ચાજ�સ પછ�થી પાછા વા વામા ંઆવ્ા હો્ તેના માટ� ર�વોડા પોઈનટસ જમા નરહ થા્. 

8. જો � તે તાર�ખે કાડા પરત ખ�ચી લેવા�ુ ંહો્ ક� ર� થ�ુ ંહો્ તો રરવોડા પોઈનટસ�ુ ંરરડેપ્ન ક� સચં્ કર� ્કા્ે નહ� ક� જો કાડામેેબર�ુ ંખા� ુ ં

અિન્િમત હો્ અથવા તો જો તેમા ંRBL કાડા મેેબર એગીમેનટ RBL બ�કના રરવોડા પોઈનટસની ગણતર� પમાણેની િવગત કાડામેેબસા માટ� �િતમ, 

િનણાા્ક અને બાધ્ ગણા્ે અને તેના �ગે કોઈ િવવા� ક� પ્ો ચલાવી લવેામા ંઆવ્ે નહ� અને રપપટ કિતના રકરસામા ંબચાવ ક� રવીકાર કરા્ે 

નહ�. 

9. ઓફરની ્રતો અને િન્મો કાડા મેેબર કરાર  ઉપરાતં લા� ુથ્ે, એ તેની  અવે મા ંનથી ક� તેની અવગણના કર� ્કા્ે નહ�. 

10. કાડામેેબર દારા કાડાના ઉપ્ોગને આ ્રતો અને િન્મોનો રવીકાર માનવામા ંઆવ્ે � કાડામેેબર એગીમેનટ ઉપરાતં રહ�્ ે � કાડાને લા� ુથા્ છે 

અને કાડામેેબર� એ સમજણ મે વવાની રહ�્ ે અને સમાન પકાર� તેને  બીન્રતી ર�તે વ ગી રહ�વા�ુ ંરહ�્ ે. આ ઓફર તો જ માન્ ગણા્ે જો કાડા 

સાર� યરથિતમા ંહો્ અને લ�તુમ પેમેનટ બાક� હો્ તો તે અમારા �ધુી તેની ડં ુડ�ટ અગાઉ પેમેનટ પાપત થ�ુ ંજોઈએ. 

32  અપગમડ/એકાઉમે  ામસફ્ શ્તો અનમ િનય્ો 

1. કાડા  અપગેડ/એકાઉનટ ટાનસફર RBL બ�ક ક�રડટ કાડા મેેબસા (કાડા મેેબર) દારા RBL બ�ક �લિમટ�ડ (RBL બ�ક)એ નન� કર�લા પ્ાાપત અને આવશ્ક 

કાઈટ�રર્ા પરરવ �ણા થવો જોઈએ. કાડા અપગેડ/એકાઉનટ ટાનસફર તો જ પોસેસ થ્ે જો કાડા એકાઉનટ સાર� યરથિતમા ંહો્ તેમજ કોઈ અપરાધ ધરાવ�ુ ં

ન હો્. 

2. સફ  અપગેડ પર ન�ુ ંકાડા RBL બ�કના ર�કોડા પમાણેના ર રટડા એડ�સ પર મોકલી આપવામા ંઆવ્ે. 

3. અપગેડ�ડ/ટાનસફડા એકાઉનટમા ંકાડા નબંર અલગ હ્ે, સીવીવી (કાડા વેરરરફક�્ન વેલ�)ુ અને હાલના કાડાની એ�રપા્ર� ડ�ટ પણ અલગ હ્ે. 

4. �ુ� ુકાડા તમારા નવા કાડાના ઉપ્ોગના 48 કલાક બા� િન�પક્ થઈ જ્ે.કાડા મેેબસા ન�ુ ંકાડા અપગેડ/નવા એકાઉનટમા ંટાનસફર થ્ાના 30 

ર�વસમા ંસરક્ કરાવ�ુ ંજ ર� છે. 

5. કાડા મેેબર માટ� જ ર� છે ક� તેઓ ��ના ક�રડટ કાડાની (આગ  પાછ )ની નકલ રાખે ક� �થી તેનાથી કોઈ રર્વફ્ન ક� એરલાઈન  રટરકટસ � �ક કરાવી 

હો્ તો તે ઉપ્ોગી થા્. 



6. ��ના કાડામા ંથ્ેલા ટાન્ે�્નસને કાડા અપગેડ/એકાઉનટ ટાનસફરના સમ્ે પરરવિત�ત કર� ્કા્ે નહ� � કાડા અપગેડ/એકાઉનટ ટાનસફર પછ� પણ 

પરરવિત�ત કર� ્કા્ે નહ�. 

7. તમામ કાડા આઉટ રટ�નડ�ગ ક� �મા ંઈએમઆઈ �િુવધા, લોન, બલેેનસ ટાનસફર ક� ઈનર્ોરનસ ��ના કાડામા ંસામેલ હો્ તે નવા કાડામા ંટાનસફર થઈ 

જ્ે. 

8. તમામ રટ�નડ�ગ �ચુનાઓ  અને  ઈસીએસ �સુદાઓ કાડા એકાઉનટમા ંહો્ તે લેપસ થ્ે અને તે કાડા મેેબર દારા પરત મે વવાના રહ�્ ે. 

9. ક�રડટ કાડા િપન અને ટ�િપન નવા કાડા એકાઉનટ માટ� રરસેટ કરવામા ંઆવ્ે. 

10. કોઈપણ એડઓન કાકા ાસ પણ નવા કાડામા ંપરરવિત�ત થઈ જ્ે. ક�રડટ કાડા િપન એડઓન કાડા માટ� પણ રરસેટ કરવાના રહ�્ ે. 

11. તમારા હાલના કાડામાથંી રરવોડા પોઈનટસ નવા કાડામા ં1:1ના પમાણમા ંપરરવિત�ત થ્ે. 

12. કાડા મેેબર અપગેડ થ્ા પછ� રરવોડા પોઈનટસ નવા કાડાની  િવ્ેષતા �જુબ મે વી ્કા્ે અને રરવોડા પોઈનટસ�ુ ં રરડેપ્ન માત નવા કાડામા ંકર� 

્કા્ે. 

13. ક�રડટ અને ક�્ �લિમટ નવા કાડામા ંહાલના કાડાની �મ જ ચા� ુઅને ્થાવ�ા રહ�્ ે. 

14. અપગેડ થ્ા પછ� તમાર� નવા કાડાની ્રતો અને  િન્મોને  અ�સુર�ુ ંપડ્ે � કાડા મેેબર કરારમા ંઆપેલ હો્ છે. 

15. RBL બ�કને કાડા અપગેડ ઓફર પાછ� ખ�ચવાનો અને અહ� આપેલ કોઈપણ ્રતો અને િન્મો હો્ મા ંફ�રફાર કરવાનો અબાિધત અિધકાર છે. 

16. કાડા મેેબર નવા કાડા નબંર તમામ થડા પાટ�્ ક� �ઓને હાલના કાડા નબંર પર કોઈપણ સેવા મે વવા માટ� ડાઈર��ટ ડ��બટની રટ�નડ�ગ �ચુના 

અપા્ેલી હો્ તેના માટ� �ણ કરવા જવાબ�ાર છે. 

17. અપગેડ પછ� નવા કાડાની ્રતો અને  િન્મો ક� � કાડા મેેબર કરારમા ંઆપેલ છે તે લા� ુથ્ે. 

18. અહ� કાડા મેેબર કરારની ્રતો અને િન્મોમા ંઅસરકતાા ક� ભે�ભાવ નહ� હો્. અહ� વપરા્ેલા ્બ�ો અને  અ�ભવ્ય�તનો સમાન અથા કાડા મેેબર 

કરાર પમાણ ેજ થ્ે. આ ્ોજનાની ્રતો વધારામા ંછે તેનાથી કાડા મેેબર કરારની ્રતોની અવગણના થઈ ્ક્ે નહ�. 

33  સમે ઓફ / મ�કસર �લએનનો અિધકા્ 

33.1  કા્�ા પમાણે જો તમે ક�રડટ કાડાની બાક� રહ�તી રકમ �કુવવામા ંકોઈ કારણસર � કંઈ પણ  હો્, િવલબં કરો ક� તેમા ંઅ્�ત રહો તો આ કરાર 

પમાણે તમાર� એ�રપેસલી અને �બન્રતી ર�તે બ�કને અિધકાર આપવાનો રહ� છે ક� તે કોઈ પણ બાક� રહ�તી રકમની ભરપાઈ માટ� કોઈ િમલકત ક� 

એસેટ ક� � બ�કના કબ�મા ંહો્ તેના દારા સમ્ાતંર� કર� ્કા્ �મા ંસામેલ પણ એટલા વરુ� ુમ્ાાર�ત ન રહ� તે ર�તે બચત ખાતા, કરંટ ખાતા અને 

ટમા રડપો્ીટ એકાઉનટ ક� � તમે અમાર� પાસે વ્ય�તગત ક� સ�ં�ુત ર�તે ક� કોઈ રકમ ક� � અમાર� તમને તમારા એકાઉનટમા ં�કુવવાની હો્ તેમાથંી 

વ�લુ કરવામા ંઆવ્ે. બ�ક કા્�ા પમાણે તમાર� તમામ  એસેટ પર કબજો કર� ્ક� છે. 

34  જ�ુ ુક્ઈુ/ુ  �ક સુ્ િત 

34.1  આ કરાર, અન્ કરાર ક� �રતાવેજ �તગાત કોઈ અિધકાર, સ�ા ક� ઉપા્ રડફોલટ માટ� બ�ક દારા હાથ ધરવામા ંઆવનાર� કોઈ કવા્ત ક� ઓિમ્નથી 

કોઈ અિધકાર, િપિવલેજ, સ�ા ક� ઉપા્ સાથે સલંગન ન હો્ ક� ન તેની સામે એ�્ન ક� ઈનએ�્ન બ�ક દારા લવેામા ંઆવે અથવા કોઈ � �ક સમંિત 

આવા રડફોલટમા ંહો્ તો તે બ�કના કોઈ અિધકાર, સ�ા ક� ઉપા્ને સમાન રડફોલટ માટ� લા� ુકતાા નથી. 

35  આમ� �શન 

35.1  કોઈ િવવા�, િવરોધાભાસ ક� �ાવા ક� � આ કરાર �ગે  સ�ા્ ક� બીચ, ટમ�ને્ન ક�  માન્તા �ગે હો્ ત્ાર� તેને સોલ આબ�ટ�ટર દારા એ િવવા� 

ઉક�લા્ે �ની િન�યુ�ત બ�કના ડ��્નગનેટ�ડ અિધકાર� દારા બ�કની આબ�ટ�્ન એનડ કોનસાઈલે્ન એ�ટ, 1996 �તગાત સમ્ાતંર� �ધુારા્ેલ જોગવાઈ 

�તગાત થઈ હો્. આબ�ટ�્ન�ુ ંકા્ાાલ્  �ુબંઈ, ભારત ખાતે રહ�્ ે. આબ�ટ�્ન પરક્ાઓ �ગે  ભાષામા ંથ્ે. 

36  મયાયકમત અનમ ગ્િન�ગ કાયદા 

36.1 તમામ િવવા�ો ક� � કાડામેેબર કરારને સબંિંધત અને/અથવા અન્ કોઈ િવવા� હો્ તો તે ખાસ �ુબંઈ, ભારતના ન્ા્કેતને સબંિંધત રહ�્ ે. તે જો ક� 

RBLના અન્ કોઈ કોટાના ન્ા્કેતમા ંિવવા� ફાઈલ કરવાના/તેની પરક્ામા ંજવાના અિધકારોને બાિધત નહ� કર�. 

36.2 આ એગીમેનટ�ુ ંભારતના કા્�ા પમાણે સચંાલન થ્ે. 

37  સદુભ�  

37.1 કોાપણ �િતના ઉલલેખમા ંતમામ જતી આવી �્ છે. અને એક નબંરના કરલા ઉલલેખમા ંબ�ુસખં્ા આવી �્ છે અને તેના સ�ંભામા ંતેનાથી ઉલ�ંુ 

પણ થા્ છે. 

38.  સ્્કા્ 

38.1  તમાર� સવં �ણા કાડા મેેબર એગીમેનટ વાચંી અને સમ   લેવા�ુ ંરહ�્ ે અને સૌથી મહતતવની ્રતો અને િન્મો તથા તમામ અહ� આપેલી ્રતોને  

આધીન રહ�વા�ુ ંછે. 

38.2 તમે ્રતો  અને િન્મોનો રવીકાર કરો છો અને  અન્ �રતાવેજો ક� � ક�રડટ કાડાને લગતા છે તે તમારા દારા સમ  ્કા્ એવી ભાષામા ંછે અને 

તેથી તમાર� િવિવધ કલમોનો સવં �ાણા અથા �ણી લેવાનો રહ� છે. બ��સ કિમટમેનટ �ુ કરટમસાની આચરસરંહતા અમાર� વેબસાઈટ www.rblbank.com  પર 



ઉપલબધ છે અને તમને  તેની નકલ કોઈપણ બ�કની ્ાખામાથંી મે વી ્કો છો ક�  તે તમને મેઈલ કરવામા ંઆવે એમ 24 કલાક માટ�ના ટોલલ� નબંર 

પર કરટમર સિવ�સને કહ� ્કો છો. 

38.3  આ એમઆઈટ�સી 1 �ન�આુર�, 2015થી માન્ રહ�્ ે. એમઆઈટ�સી સમ્ાતંર� અપડ�ટ થ્ે તેથી હમેં્ા અમાર� વેબસાઈટ www.rblbank.com પર 

એમઆઈટ�સીની નવી આ�િૃત માટ� જોતા રહો. 

 
 


